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 תישארב

 שיאדיב רפפ

 א באב |

 אר ןימו אה ןאמסַא אדכ 'אדתבא רד
 יכיראתו דוב ריאבו יהת ןימזו : דירפָא

 ורפ אר אהבַא חַטָס אדכ חורו הל יור רב
 ייאנשורו דושב ייאנשור תפג אדכו :תֿפַרְנ
 תסוכינ הכ דיד אר ײאנשור אדכו :דש
 : תכאס אדְנ יכיראת זא אר ייאנשור אדכו
 אר יכיראתו דימאנ זור אר ײאנשור אדכו

 :לווא יזור דוב חָבֹצו דוב םאשו דימאנ בש .
 אהבַא ןאימ רד דשאב יכלֿפ תפנ אדכו
 ךלפ אדכו :דנכ אדנ אהבָא זא אר אהבָאו
 יאהבָא זא אר ךַלַפ ריז יאהבָאו תכאסב אר
 ךְלַמ אדכו :דש ןינװ דרכ אדג ךלפ יאלאב
 דוב חבצו דוב םאשו דימאנ ןאמסָא אר
 ::םווד יהב
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 5 עמג אָנֹכִי רד ןאמסָא רז יאהבָא תפנ אדכו =
 י אדכו :דש ןננו דררנ רהאט יכשכו רוש
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 א שיאדיפ רפס אי תישארב

 אר אהבָא עאמתַנָאְו דימאנ ןימז אר יבָשכ
 אדכו :תסא וכינ הכ דיד אדכו דימאנ אירד

 םכת הכ יֿפְלַע דנאַײרְב תאתאבנ ןימז תֿפנ
 דוכ ָסנָנ קֿפאוַמ הכ יהימ תכרדו דַרְוָאיִב

 רב רשאב ןָא רד ׁשמְכת הכ דרוָא הוימ
 דינאיגר אר תאתאבנ ןימזו :דש ןינָנו ןימז יור
 תכרדו דרוָא םכת דוכ פננ קפאומ הכ יֿפַלֲע
 .סננ קפאומ ןָא רד שמכת הכ ראד הָימ
 ה .תסיכנ הכ דד אדכו דשאב דוכ

 ג סיס יור דוב חבצו דוב
 דנשאב ןאמסָא ךלֿפ רד אה רַנ תֿפנ אדכו
 תאיִא יארבו דננכ אדנ בש זא אר זור את
 ריינו :דנשאב אה לאסו אה זורו אה ןאמה '

 "מז רב את דנשאב ןאמסַא ךלפ רד אה
 גרוב רַיַנ וד אדכו : דש ננו דְנָהְד ייאנשור
 ריינו זור תנטְלָס יארב אר םֶטָעַא רַײַנ תכאס
 :אר ןאנראתסו בש תנטלס יארב אר רַנְצַא
 את תשאדג ןאמסָא ךלֿ רד אר אהנָא אדכו
 דניאמנ תנטלַס אתו :דנהד ייאנשור ןימז רב

 פאה א אר יאנשורו בש רבו ר רב
 םאפו :תסוכינג הב הדיד .אדכו דננכ אדנ
 | :םכאהנ ימה .דוב תבצו הוב
 רפ ןארונאנ הובנא הב אהבָא תפנ אדכו
 ןלפ ױר רב ןימז יאלאב ןאגדנְרּפו דוש
 ד . גרוב ןאגְנַהְנ אדכ ספ :דננכ זאורפ ןאמסָא
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 א שיאדיפ רפס אי תישארב

 הכ אר הדנכ ןאראד ןאנ 'המהו דירפָא
 רפ אהנָא סאנְנַא קפאומ אהנָא זא אהבָא
 םאנְנָאָב אר ראד לאב ןאגדְנַרְפ 'המהו דש
 אהנָא אדכו :תסוכינ הכ דיד אדכו אהנָא
 דיוש ףיתכו רוראב תפנ: הדאד :םתלרב אר
 רד: ןאנדנרפו האס -רפ אר אהד יאהב

 דוב חבצו דוב םאשו :דנושב ריתַכ ןימז
 | : םֶנְנָפ יזור
 סאנָנַא קפאומ אר ןארונאג ןימז תֿפנ אדכו

 תאנאויחו תארָשָחו םיאהַב דָרוָא ןוריב אהנָא
 אדכ ספ :דש ןיננו אהנָא סאנגַאב ןימז
 כאסב אהנָא סאנָנַאב אר ןימז תאנאָויח
 תארשַח 'המֶהו אהנָא סאננָאְב אר םיאהַבו
 הכ דד אדכו אהנָא סאננַאב אר ןימז
 אמ תרוצב אר םדֶא תפג אדכו :תסוכינ
 ןאיהאמ רב את םיזאסב אמ היבש קֿפאָומו
 מאמת רבו םיאהבו ןאמסָא ןאגדנַרפו אירד

 דנַזכימ ןמז רב הכ יתארשח 'המהו ןימז

 תרוצב אר םדָא אדכ ספ :דיאמנ תמוכח

 ןאשיא דירפָא אדכ תרוצב ארוא דירפָא דוכ
 אר ןאשיא אדכו :דרפא  הדאמו הנ אר
 ריתכו רוראב תפנ ןאשידב. אדכו דאד תכרב

 טלסמ ןָא רדו דאס רפ אר ןימה דיוש
 ןאמסָא ןאגדנַרְפו אירד ןאיהאמ רבו דיאמנ

 0 דנזכימ מז רב הב יתאנאויח יתמהו .
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 ב א | שיאדיפ רפס אי תישארב ד
 .יאה פלע יהמה אנאמה תפנ אדכו :דינכ ₪

 תסא ןימז םאמת ױר רב הכ יראד םֶכִת
 'הומ אהנָא רד הכ ייאה | תְכְרִד 'המהו
 את םדאד אמשב תסא ראד םֶכִת תכרד
 = תאנאָויח 'המה הבו :דשאב ךארוכ אמש יארב ל

 יהמה הבו ןאמסָא ןאנדנַרְפ 'המה הבו ןימז
 רה תסא תאיַה אהנָא רד הכ ןימז תוארשח
 :דש ןינו םדאד ךארוכ יארב אר זבס ףלע

 אנאמהו דיד דוב התכאס הָנֹרֹה אדכו *
 חר דוב חבצו דוב םאשו דוב וכינ ראיסב
 : םׁשש

 :ב באב

 אהנָא ָךֵכְׁשַל 'המהו ןימו אה ןאמסָאו א
 יהמה זא אדכ םתפה זור רדו :דש םאמת ג

 -רדו דש גראפ דוב התכאס הכ דוכ ראכ
 התכאס הכ דוכ ראכ 'המה זא םתפה זור

 םתפה זור אדכ ספ :תפרג ימארַא דוב
 אריז דומנ סידקת ארנָאו דְנאוכ ךראבמ אר

 .דוכ ראכ המה זא תֿפרנ םארָא ןָא רד הכ
 :תכאסו דירפָא אדכ הכ

 ןיח רד ז ןימה אה ןאמסָא שיאָדיִּפ תסא ןיא ד
 ןימז אדכ הָיהְי הכ יור רד אהנָא שנירפָא
 אֹרַחַצ לאהנ יהו :תכאסב אראה ןאמסָאו
 זונה ארחצ ףלע יהו דובנ ןימז רד זונה
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 ב | שיאדיפ רפס אי תישארב
 רב ןאראב אדכ דננאדכ ארז דוב הדורנ
 ראכ הכ דובנ ימדָאו דוב הדינאראבנ ןימז
 הדמָא רב ןץמז וא הו :לנכב =אר ןימו
 דנואדכ :דרכימ באריס אר ןימז יור םאמת
 רדו תשָרָסב ןימז ךאכ זא אר םדָא ספ אדכ
 הדנז סָפנ םדָאו דימד תאָיַח חור ו יניב
 :דש

 קרשמ ףרטב ןדע רד ינאב אדכ דנואדכו |
 דוב התֶָשְרְס הכ אר םדָא ןָאו דומנ סר
 תכרד רה אדכ דנואדכו : תשאדג אָננֲא רד
 דינאיור ןימז זא אר ךארוכ שוכו אמנ שוכ
 תכרדו נאב טסנ רד אר תאיח תכרדו
 ןוריב ןדע זא ירהנו :אר  דבו ךינ תפרעמ

 אָננָא זאו דנכ באריס אר ואב את דמָא
 לווא םאנ :דש הָבַעש ראהְנ התשג םֶסְקנמ

 הכ אר הָליִוַח ןימז םאמת הכ תסא .ןושיפ
 יאלטו :דנכימ הַטאהַא תֶסאלַט  אָנִנָא רד
 עז ננסו דיראורמ אָננָא רדו תסוכינ ןימז ןָא

 ןימז םאמת הכ וחג םווד ָךהָנ םאנו :תסא |
 סיס ְָךֶהְנ סאו :דנכימ הטאחַא אר שוכב |
 רהנו תסיראנ רּוׁשַא 2קרש ףרטב הכ לקרח |
 אר םדָא אדכ דנואדכ ספ :תֶרַפ םראהנ |

 ראכ את תשאדנ ןדע נאב רד ארואו תפרנג
 דנואדכו :דיאמנ תַטֿפאחמ ארנָאו דנכב ארנָא |
 יהמה זא תפג החומרפ רמַא אר םדא אדב |
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 ב | שיאדיפ רפס אי תישארב
 זא אמא :רֹוכב תענאממ יב גאב ןאתכרד "

 ארז יִרּוכנ ראהז דַבו דיִנ תֿפרעַמ תכרד
 :דָרַמ יהאוכ הניָארה ידרוכ ןָא זא הכ יזור

 כדא הפ תסנ בוב תפנ אדכ דניאדכו =

 יו קפאומ ינואעמ שיארב ספ דשאב אהנת

 רהו ארהצ ןאויח רה אדכ דנואדכו :םזאסב ש
 םדָא ךזנו תשְרָס ןימז זא אר ןאמסָא 'הדנרפ
 הרוטכ םאנ הנ הכ דניב הב את דרוָא
 דְנאוָכ אר תאיִח יד רה םרָא הָננָאו דאהנ

 םיאהב 'המה םדָא ספ :דש וא םאנ ןאמה כ

 אר ארחָצ תאנאָויח 'המהו ןאמסָא ןאנדנרפו
 קפאומ ינואעמ םדָא יארב ןכיל דאהנ םאנ

 ןארנ יבאוכ אדכ דנואדכו :דשנ תפאי װ =
 :יכו תפכב את דינאדרנ ילתְסמ םדָא רב

 שיאָנ רד תשונו תֿפרנ אר שיאה הַדְנֶד זא

 הכ אה הדנד ןא אדכ דנואדכו :דרכ רפ 5
 .אריוו דרכ אנַב יז דוב התפרג םדָא זא

 תסניא אנאמה תפג םדָאו :דרְוָא םדָא דזנב 5
 זא יתשונו םיאה ןאוכְתְסא זא | יִנאוָכְתְסא
 ארז דש הדימאנ 'אָסַנ בבס ןיא זא םתשונ

 בבס ץא זא :דש התפרנ ןאסְנא זא הכ פ
 אב הדרכ ךרַת אר דוכ רדאמו רדפ דרמ
 :דוב דנהאוכ ןת ךיו תֶסַפ דהאוכ שוב ןז

 = תלגכו דנרוב הנהרב ודרה שנחװ םדָאו ה
 :דנתשאדנ
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 נ שיאדיפ רפס אי תישארב

 3 באב

 דנואדכ הכ ארחצ תאנאויח יהמה זא ראמו
 תפג ןזבו דוב רת ראָישוה דוב התכאס אדכ
 'המה זא הכ תסא התֿפנ 'אָתְקיִקַח אדכ איִא
 זא תפג ראמב ןז :דירוכנ נאב ןאתכרד
 יהוימ זא ןֵכְל :םירוכימ גאב ןאתכרד יקְוימ
 תפג אדכ תסא גאב טסו רד הכ יתכרד
 אדאבמ דינכמ סָמָל ארנָאו דירוכמ ןָא זא
 דיהאוכנ הניָארה תפנ ןזב ראמ :דירימב
 זא הב יהר רד .דנאדימ אדכ הכלב דר
 דננאמו דוש זאב אמש ןאמשְנ דירוכב ןָא
 ןז ןונו :דוב דיהאוכ דבו דינ ףראע אדכ
 תסוכינ ךארוכ יארב תכרד ןָא הכ דיד
 אזפא שנאד רידפלד יתכרדו אמנ שוכ רשנבו

 רוכ ךהושבו דרוכב התפרג שא הוימ זא ספ |
 יוד רה ןאמשג האגנָא :דרוכ ואו דאד חנ
 ספ דננאירע הכ דנדימהפו דש זאב ןאשיא
 יארב אה רֶתָס התכוד םהב ריננא יאה גְרַב

 ג,
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 ח אר אדכ דנואדכ זאוָאו :דנתכאס ןתשיוכ
 רד ראהנ םיסנ ןדזַו םאגנה רד הכ דנדינש

 זא אר ןתשיוכ שנ  םדָאו דימארכימ 3אב =
 גאב ןאתכרד ןאימ רד אדכ דנואדכ ךוצח
 5 אדנ אר םדָא אדכ דנואדכו :דנדרכ ןאהנפ
 י זאוָא ןוָנ תפנ :יתסה אָנכ תפנו דאד רד
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 ג שיאריפ רפס אי תישארב
 הכ ארז םתשנ ןאסרת םדינש נאב רד ארת

 הכל תפנ :םדרכ ןאהנב אר דוכ ספ םנאירע
 יתכרד ןַא זא איִא ינאירע הכ דינאהאנָא ארת

 :ידרוכ ירוכנ ןָא זא הכ םדרכ ןנדק ארת הכ
 "| יתכאס ןמ ץרק הכ ינז ןיא תֿפנ םדָא

 שפ :םדרוכ הכ חאד ןמב תכרד יהוימ זא
 תסא ראכ הג ןיא תפנ ןזב אדכ דנואדכ
 הכ דומנ אָוָנָא ארמ ראמ תפג ןז ידרכ הכ
 הכנוג תפנ ראמב אדכ דנואדכ ספ :םדרוכ
 יחמה זאו םיאהב עימנ זא ידרכ ראכ ןיא
 תַמַכְׁש רב יתסה רַתְנעְלַמ ארחצ תאנאוה
 ךאכ תרמע םאיא םאמתו תפר יהאוכ האר
 רדו ןו ות ןאימ רד תנאדעו :דרוכ יהאוכ
 הפ וא םראדנמ ר תיירדו: ות תרד ןאימ

 יהאוכ אָריְו יהנשאפ ותו דיבוכ דהאוכ ארת
 ראיסב ארת למחו םלַא תפנ ןזבו :דיבוכ
 דיאז יהאוכ ןאדנזרפ םִלַא אב םנאדרנ ןוזפא
 רב ואו ווב דהאוכ תרהושב ות קאיתשאו

 כו םהאבו :דרכ דהאוכ ינארמכה ות
 תכרד ןָא זאו ידינש אר תא הגנוז ןכס הכנוְנ
 ירוכנ ןָא זא םתפנ הדומרפ רמא הכ ידרוכ
 םאיא םאמתו דש ןועלמ ןימז ות בבסב ספ
 ראכ :דרוכ יהאוכ ננר אב ןָא זא תרמע
 וארד ובסו הינאור דהאוכ תיארב זינ סכו
 תמאשופ קרעבו :דרוכ יהאוכ אר  ארתצ
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 ד . ג שיאדיפ רפס אי תישארב

 ענאר ךאכב הכיניח את  דרוכ יהאוכ ןאנ =
 ות הכ ארי ידש התפרג ןָא זא הכ ידרנ
 םדָאו :תשנרב יהאוכ ךאכבו יתסה ךאכ
 וא הכ ארז דאהנ סאנ הוה ארי .דוכ ו
 אדכ  דנואדכו :תסא ןאגדנז עימָנ ךדאמ
 תכאס תסופ זא שנו םדָא יארב אה תכב

 : דינאשופ אר ןאשיאו
 יכי לּתַמ ןאסנא אנאמה תפג אדכ דנואדכו
 הדידרנ דבו ךינ ףראע הכ תסא הדש אמ זא
 זאו דנכ זארד אר דוכ תסד אדאבמ ךניא
 דָבַאב אתו דרוכב התפרג זינ תאָיַח תכרד
 זא . ארוא. אדכ דנאדכ סב 2? דנאמ 2 המז:
 הכ אר ינמז ראכ את הרכ כיב רע באב

 םדַא ספ :דנכב דוב הדש התפרג ןָא זא
 ןאיבורכ ןדע אב ייקרש ףרטבו דרכ ןוריב אר
 הכ אר יראב שַתֶא רישמשו דאד ןכסמ אר

 תאיח תכרד קירט את דרכימ שדרג וס רהב

 1 : דנכ תַשֿפאהמ אר

 ד. באב

 ואו - תכאנשב אר הָוח דוכ ןז םרָאו
 זא ידרמ תפגו דיאז אר ןיק הדש הלמאח

 וא רדארב רגיד ךאבו :םדומנ לצאח הָנהְו .
 ראכ קו דוב ןאב הָלַג לבו דיאז אר לבה ה
 י עקאו םאיא רורמ זא דעבו :דוב ןימז וב ה
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 ד שיאדיפ רפס אי תישארב
 יארב ןימז לוצחמ זא יהיִדַה ןיק הכ דש
 ןאגדאז תסכנ זא זינ 'לבהו :דרוָא דנואדכ
 דנואדכו דרוָא יִהיִדַה אהנָא היפו שיוָכ יַהלנ
 ןיק אמא :תשאד רוטנמ ארוא יַהיְדַהו לֶבֶה
 ןק םשכ ספ תשאדנ רוטנמ ארוא יהידהו
 ריב אר דוכ רס הרש התכורפַא תַדָשְּב
 ארָנ תפנ ןײקב דנואדכ האננָא :דנכֿפא
 : ידנכפא ריזב אר דוכ רס ארָנו ידש ךאנמשכ
 רגאו ידשימנ לובקמ איִא ידרכימ ייוכינ רנא
 תפא ןימכ רד רד רב האנג ידרכנ ייוכינ
 טלסמ "ו רב וח אמא דראד ות קאיתשאו
 תפנ ןכס לֵבָה דוכ רדארב אב יו :ױש
 רב ןק דנדוב ארחצ רד ןונ דש עקאוו
 :תשכ ארוא התסאכרב לָבַה דו5 רדארב
 תסאנכ לָבַה תרדארב תפג ןיקב דנואדכ ספ
 :םתסה םרדארב ןאבסאפ רַנמ םנאד ימנ תפנ
 .דזנ ןימז זא תרדארב ןוכ יהדרכ הָנ תֿפנ
 ןועלמ ות ןונכאו :דרוָאמ רב דאירֿפ ןמ
 דרכ זאב אר דוכ ןאהד הכ ינימז זא יתסה
 :דרב ורפ תתסד זא ארת רדארב ןוכ את
 אר דוכ תווק אנאמה ינכ ןימז ראכ האגרה
 ןאהָנ רד הראוָאו ןאשירפו דהדנ ותב רניד
 זא םתבוקע תפג דנואדכב ןיק :דוב יהאוכ
 רב זורמא ארמ ךניא :תסא הדאי םֶלַמָחַת
 ןאהנפ ות יור זאו יתכאס דורטמ ןימז יור
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 ד שיאדיפ רפס אי תישארב
 םהאוכ ןאהְנ רד הראוָאו ןאשירפו דוב םהאוכ

 ארמ דבאי ארמ הכרה דנשימ עקאוו דוב
 הכרה ספ תפנ "וב דנואדכ :תשבכ דהאוכ
 התפרג םאקתנא ןאדנ) תֿפה דשכב אר קי

 הכרה הכ דאד יינאשְנ ןיקב דנואדכו דרוש
 רוצח זא ןיק ספ :דשכנ אריו דבאי ארוא

 יקרש ףרטב דונ ןימז רדו תפר ןוריב דנואדכ

 תכאנש אר דוכ יֵהָנֹו ןיקו :דש ןכאס דע
 אנב ירהשו דיאז אר ּךֹוַח הדש הלמאח ספ
 ךונה דוכ רספ ססֶאב אר רהש ןָאו דרכימ

 דש דַלוְתמ רֶרֵע ְּךֹונַח יארבו :דאהנ  םאנ
 לָאָשּותְמ לַאַחמו דרוָא אר לַאױחמ דָריעו
 ּךמְלו :דרנָא אר ְּךַמָל לֶאָשּותְמו הרוָא אר
 םאנ הָרָע אר יכי תפרג דוכ יארב ןז וד
 דיאז אר לבי אדעו :הָלצ אר ירגידו דוב
 :דוב ישאְומ ןאבחאצו ןאנישנ הַמַכ רדפ יו
 'המה רדפ "יו דוב לבי שרדארב םאנ
 לַבּיּת זינ הָלְצו :דוב ינו טברב ןאנדנזאונ
 סמ ַתלַא רה ענאצ הכ דיאז אר קה

 :דוב הָמענ ןײק לבות רהאוכו דוב ןהָאו .
 לוק הָּכְצּו אָרְע "יא תֿפנג דוכ ןאנב ְךכת 1

 שונ ארמ ן5ס מל ןאנז יא ידונשב ארמ
 תחארג בבסב םתשכ אר ידרמ ארז ידיריג =
 רנא :שױכ ברצ בבסב אד נאות ד

 *דוש התפרג םאקתנא ןאדננ תפה ןיק יארב
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 ה ד שיאדיפ רפס אי תישארב בי

 :ןאדננ תפהו דאתפה ְּדַמַל יארב הניָארה
 וה תכאנש אר דוכ ןז רניד ראב םרָא ספ חכ

 תפנ אריז דאדנ םאנ תש ארואו דאזב ירספ

 לבה ץועב דאד רארק ןמב רגיד יִלָסַנ אדכ
 השב תש יארבו :תשכ ארוא ןיק הכ מ

 < תקונָא רד  דימאנ שונא ארואו דש דלותמ
 . :דנדרכ .עורש הֹוהְי םסֶא ןדנאוכב

 ה כאב
 .הכ יור רד םדָא ׁשיאדיַּפ באתכ תסנא א
 הג הכבש הב '  דירפא אר םדָא אדכ
 דרפַא אר ןאשיא הדאמו רנ :תכאס ארוא *

 םדֶא אר ןאשיאו דאד תכרב אר ןאשיאו
 םדָאו :ןאשיא שנירֿפָא זור רד דאהנ םאנ ג

 = תרוצבו היִבְׁשב ירספ ספ תסיזב לאס יסו דצ
 "דא םאיאו :דימאנ תש ארואו דרוָא דוכ י

 דוב לאס דצ תשה תַש ןדרָוָא וא דעב
 םאיא םאמת ספ :דרוָא ןארתכדו ןארספו
 ;דרמ הפ דוב לאס יסו דצהנ תסיז הכ םדָא
 :דרוָא אר שונָאו תסיזב לאס נפו דצ תשו
 תפה דצתשה שונא ןדרוָא זא דעב תשו

 יהלמנו :דרוָא ןארתכדו ןארספו תסיזב לאס ה
 :דרמ הכ דוב לאס הדזאודו דצהנ תַש םאוַא

 ,:דרוא אר ןעקו תסיזב לאס דננ שונָאו ₪

 = הרזנאפו דצתשה ןְנְק ןדרוָא זא דעב שונָאְו ו
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 ה שיאדיפ רפס אי תישארב
 : דרָוָא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאנדנז לאס
 דוב לאס ןנפו דצהנ שונא םאיא יַהלמְג ספ
 :דרמ הכ

 :דרוָא אר לֵאְלַלַהַמו תסיזב לאס דאתפה ןניִקו
 להו דצתשה לֵאֹללַהַמ ןדרַוָא זא דעב ןְנקְו
 : דרָוָא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאגדנז לאס
 :דרמ הכ דוב לאס הדו דצהנ ןְניִק םאיא 'ומאמתו

 אר | דָרָ  תסיזב לאס גנפו תצש לֶאְלְלָהַמו <

 דצתשה רֶרָי ןדרַוָא זא דעב לֶאְלְלָהִמו :דרָוָא |
 :דרוָא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאגדנז לאס יסו
 נפו דנו דצתשה לֵאָלְלַהמ םאְיַא 'המה ספ
 :דרמ הכ דוב לאס

 אר ךונְחו תסזב לאס ודו תצשו דצ דרו |
 י דצתשה ְּדֹונֲח ןדרוָא זא לעב דרו :דרוא

 :דרוָא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאנדנז לאס
 לאס ודו תצשו דצהנ דָרָי םאיא ימאמתו
 | :דרמ הכ דוב
 אר תלשּותמו תסיזב לאס ןנפו תצש ְּךֹונַחו
 דציס חלשותמ ןדרוָא זא דעב ונחו :דרוָא
 ה ןארספו .תפרימ האר 5 אב לאס

 באיאנו תֿפרימ האר א אב ונָהו : דוב ג לאס
 ; תפרגרב ארוא אדכ ארז דש

 תסיזב לאס תפהו דאתשהו דצ חלשּותמו |
 ט ןדרוָא זא דעב חַלָשּותְמו :דרוָא אר ְּךַמַו |
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 ו ה | שיאדיפ רפס אי תישארב
 דרכ ינאגדנז לאס ודו דאתשהו דצתפה ְּזַמְל
 םאיא 'הֶלָמִג ספ :דרוָא ןארתכדו ןארספו
 :דרמ הכ דוב לאס הנו תצשו דצהנ חַלָשּותִמ
 ירספו תסיזב לאס ודו דאתשהו דצ מלו
 ןא תֿפנ הדאהנ םאנ חונ אר "ןו :דרוָא
 זַאו אמ לאמעַא זא דאד דהאוכ יִלָסַת אראמ
 דנואדכ הכ ינימז זא אמ יאה תסד תַנחַמ
 תּונ ןדרוָא זא דעב ּךָמְלו :דרכ ןועלמ ארנָא
 ןארספו דרכ ינאנדנז לאס ןנפו דונו דצנאפ
 דצתפה ּדְמְל סאיִא םאמַת ספ :דרַנָא ןארתכדו
 חוו :דרמ הכ דוב לאס תפהו דאתֿפהו
 תפוװ םֶחְו םש חונ ספ דוב הלאס דצנאפ
 : דרוָא אר

 ו באב
 דנדרכ עורש ןאימדָא ןוג הכ דש עקאוו

 ןאשיא יארב ןארתכדו ןימז יור רב ןדש דאיזב
 ןאימדָא ןארתכד אדכ ןארספ * : דנדידרג דלותמ
 םאדכ רה ואו דנרַטְנַמ וכינ הכ דנדיד אר
 : דנתפרנימ ןתשיוכ יארב ןאנז דנתסאוכ הכ
 :אמיאד ןאסנא רד ןמ חור תפג דנואדכו
 השב ומ וא הכ אריז דרכ דהאוכנ ירואד
 דהאוכ לאס תסיבו דצ יו םאיא ןכיל תסא
 ןימז רד דנמונת ןאדרמ םאיַא ןָא רדו :דוב
 אדכ ןארספ הכ ימאננה זא דעבו דנדוב
 יארב אהנָאו דנדמָא רד ןאימַדֶא ןארתכדב
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 ו  שיאדיפ רפס אי תישארב

 | תונ

 :דנדש רומאנ ןאדרמ ףלס ןאמז רד הכ
 ןימז רד ןאסנא תרארש הכ דיד דנואדכו

 לד יאה לאיכ זא  רווצת רהו תסא ראיסב |
 דנואדכו :תסא תרארש ץֶחמ 'אָמיאד יו
 התכאס ןימז רב אר ןאסנא הכ דש ןאמישפ
 תפג .דנואדכו :תשב ןוזחמ הוכ לד רדו רוב
 וחַמ ןימז יור זא םא הדירֿפָא הכ אר ןאסנא
 אוה ןאנדנרפו תארשחו םיאהבו ןאסנא סזאס
 :ןאשיא ןתכאס זא םדש ּףְסַאַתֹמ הכנונ אר
 : תפאי תאפתלא דנואדכ רשנ רד חֹונ אמא

 | ב
 דוב לדאע ידרמ ַחּונ *ַחּונ שיאדיפ תסניא

 האר אהב אב מינו למאכ וכ רשע רה
 :תַפװו סו םש דרוָא רספ הס חונו : תפרימ
 זא ןימזו הדידרג דסאפ אדכ רַטנב זינ ןימו
 הכ ריד אר ןימז אדכו :דוב הרש רפ םיפ
 ימאמת הכ ארז תסא הדש דסאפ ךניא

 הדרכ דפאפ .ןימז רב אר דוכ האר רשב
 | : דנרוב
 םרוצחב רַשַב ימאמת יאהתַנָא תפנ ָחונב אדכו
 רפ ןאשיא בבסב ןימז הכ אריז תסא הדיסר
 אב אר ןאשיא ןמ ךניאו תסא הדש םלט זא
 דוכ יארב ספ :תכאס םהאוכ ךאלה ןימז
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 | חונ

 < יתשכ רד תארנחו זאסב רֿפֹוג ְבוָנ זא ייִתשְכ

 ארנב רכב אה .שנוריבו ןורדו ןכ אנב

 דציס יתשכ לוט הכ זאסב ביכרת ןידב ארנָאו
 עאפתרַאו עארד האָננפ שצרעו דשאב עארד

 זאסב יתשכ יארב יינשהו :עארד יס ןָא

 רדו ןכ םאמת אלאב זא יעארדב ארנָאו
 ינאתחת תאקַבַטו ראדגב ןָא בנְנ רד אר יתשכ

 ןאפוט ןמ ךניא ארז :זאסב ינאקופו יטסוו
 אר ידָסִנ רה את םרנָאמ ןימז רב אר בָא
 ןאמסָא רז זא דשאב ןָא רד תאיה חור הכ
 דהאוכ תסא ןימז רב הָנרהו םנאדרג ךאלה
 ראָותְסא ות אב אר דוכ ךהע ןכְל :דרמ
 תנארספו ות דמָא יהאוכ רד יתשכבו םזאסימ

 .עיִמְנ זאו :ות אב תנארספ ְגאָוְזַאו תא הָנֹוװ

 יתשָכב המה זא יתפָנ ידָסְנִד רה זא תאנאָויח
 האגנ הדנז ןתשיוכ אב את דרָוָא יהאוכ רד
 סאנְנָאב ןאגדנרפ זא :דנשאב הדאמו רנ יראד
 המה זאו אהנָא סאננאב םיאהב זאו אהנָא
 המה זא וד וד אהנָא סאננַאב ןימז תארשח
 ואו ראד האננ הדא את ידניָא ות ךדזמ
 דוכ דזנו ריגב דוש הדרוכ הכ יהְקודָא רה
 = :דשאב ךארוכ אהנָאו ות יארב את אמנ הריכד
 . רמא ארוא אדכ הָגְרָהבו דרכ ןינָג חונ ספ
 : דומנ למע .דומרפ
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 ז  שיאדיפ רפס אי תישארב

 חונ

 ז באב
 להא 'ימאמתו ות תפג חונב דנואדכו

 רד ארת אריז דייָא רד יתשכב תֶא הנאכ
 'המה זאו :םדיד לדאע דוכ רוצחב רצע ןיא
 דוכ אב הדאמו רנ תפה תפה דאפ םיאהב
 :הדאמו רנ וד וד ךאפאנ םיאהב זאו רינב
 הדאמו רנ תפה תפה זינ ןאמסָא ןאגדנרפ זאו

 :יראד האגנ ןימז םאמת יור רב ילְסַנ את אר |
 להָנ רגיד חזר תפה זא דעב ןמ הכ אריז
 ידוְנְומ רהו םנאראבימ ןאראב בש להְנו זור

 :םזאסימ וחַמ ןימז יור זא םא התכאס הכ אר |
 רמא ארוא דנואדכ הְננָא קֿפאָוַמ ַחּונ ספ
 הלאס דצשש ַחֹונו :דומנ למע דוב הדומרֿפ
 הוו :דמא מז רב בא ןאפוט ןוָג דוב

 בָא זא "ו אב שנארספ ןאנ שנ שנארספו
 ךאפ םיאהב זא :דנדמָא רד יתשכב ןאֿפוט
 יהמה זאו ןאנדנרפ זאו ךאפאנ םיאהב זאו
 ַתּונ דמ הדאמו רנ וד וד :ןימז תארשח
 רמא אר חּונ אדכ הכנאנ) דנדמָא רד יתשכב
 זר תפה זא דעב דש עקאוו :דוב הדרכ
 לאס רדו :דמָא ןימז רב ןאפוט בָא הכ |

 זא םהדפַה ןור רד ַחונ ינאנדנז זא דצשש
 יאה המשנ עימג זר ןאמה רד םווד האמ
 ןאמסָא יאה ןתרו דש התפאכש םיטע יהל .
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 ז  שיאדיפ רפס אי תישארב חו

 חונ
 הר רב בש להנו חר-להנ ןאראבו :הדושנ
 שנארספו חונ זור ןאמה רד :דיראבימ ןימז

 שנארספ יַהְנוז הסו חונ יַהָנֹוו תב םֶחְו םש

 .יהמהו .ןאשיא :דנדש יתשכ לכאד ןאשיא אב
 סאנְנֲאּב םיארב 'המהו אהנָא סאנָנַאב תאנאויח
 דנזכימ ןימז רב הכ יתארשח ָהמהו אֹהָנָא
 אהנָא סאנְנַאב ןאנדנרפ 'המהו אהנָא סאננָאב
 זא וד וד :ןאראדלאב 'המהו ןאנרמ 'המה
 הב המ הראד תאה חור הכ ידסנל רה
 = רנ דנדמַא הכ ײאהנַָאו :דנדמָא רד יתשכב
 אדכ הכנאנג דנדמָא דסניד רה זא הדאמו
 זא אר רד דנואדכו דוב הדומרֿפ רמַא ארו
 ןימז רב זור להָנ ןאפוטו :תסב וא בקע
 תשאד רב אר יתשכו דוזפא ימה בָאו דמָאימ
 התפאי הבלנ בָאו :דש דנלב ןימז זא הכ
 בָא ַתַטס רב יתְׁשַו דוזפַא ימה ןימז רב
 הָבָלֹנ דאזו דאז ןימז רב בָאו :תֿפרמ
 הכ דנלב יאה הוכ 'המה הכנָא את תֿפאי
 :דש רותסמ דוב אה ןאמסָא ימאמת רי
 הוכו תפאי הבלֹנ בָא רתאלאב עארד הדזנאפ
 ןימז רב הכ ידסניד רהו :דידרנ רותסמ אה
 תאנאויחו םיאהבו ןאנדנרפ זא דרכימ תכרח
 ןאימדָא עימנו ןימז רב יֵהדנַכ תארשח לכו
 וא יניב רד תאיח חור סד הכרה :דנדרמ

18 : 



ew 41 צ ו  / 
 ג 1 6 5 ג RAN ו 5
VE A Sh 67 ל  EY I eu er Po 9 

 ח ז שיאדיפ רפס אי תישארב
 חונ |
 אדכו :דומ דוב יכשְכ רד הכרה זא דוב

 ןימז יור רב הכ אר ידונומ רה דרכ וחמ |
 ןאנדנרפו תארשחו םיאהבו ןאימדָא זא דוב
 הָננָא אב ַחֹונו דנדש וְחַמ ןימז זא ספ ןאמסָא
 : דנאמ יקאב שקפ דוב יתשכ רד "יו הארמה

 : תפאי ימ הַבָלַנ ור האננפו דצ ןימז רב בָאו <

arg A / : 1ו  
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 ח באב

 ימיאהב 'המהו תאנאווַח 'ַָהמהו חונ אדכו
 דרוָא דאיב דנדוב יתשכ רד יו אב הכ אר
 : דידרג ןכאס בָאו דינאזו ןימז רב ידאב אדכו
 התסב ןאמסָא יאה ןזוהו הֹנל יאה המשנו

 בָאו :דאתסיא זאב ןאמסָא זא ןאראבו דש =
 זא דעבו תשגרב ןימז יור זא התפר התפר

 זורוה :דש םכ בָא זור האָננפו דצ יאצקְנָא |
 יאח הוכ רב יתשכ םתפה האמ זא םהדפה
 בָא םהד האמ אתו :תפרג רארק טְרְרַא

 טי

ow) 

- 

4 

 ה

 רזא לְוַא ור רדו דשימ רתמכ התפר התפר
 :דידרג רהאט אה הוכ יאה הלק םהד האמ .
 יַהְנירד ַהֹונ הכ זור להָנ זא דעב דש עקאו =
 נאו :דרכ זאב דוב התכאס הכ אר יתשכ |

 דדרת רד התפר ןוריב וא ידרכ אהר אר
 ספ :דש ךשכ ןימז וא בָא את דובמ |
 הב את דרכ אהר דוֿכ דמ זא אר רתובכ |
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 :ב
 חת שיאדיפ רפס אי תישארב

 חונ
 הרש םכ ןימז יור זא בָא איָא הכ דניב
 ףכ יארב ינמישנ ןונ  רתובכ אמא :תסא

 .םאמת רד בָא הכ ארז תפאינ דוכ יאפ
 שפ תשנרב יתשכב לו  דונ דוב ןמז יור
 דזנ התפרג ארנָאו דרכ זארד אר דוכ תסד
 שמ רנח הר תפהו :דרוַא רד יתשכב דוכ
 אהר יתשכ זא אר רתובכ זאב הדרכ גְנְרד
 תשנרב "יו דזנ רתובכ רצע תקו רדו :דרכ
 תסא יִו ראקנמ רד יהזאת ןותז נרב ךניאו
 סכ ןימז יור זא בָא הכ תסנאד ַתֹונ ספ
 הדומנ ףקות זינ רניד זור תפהו :תסא הרש

 רב דמ רניד ואו דרכ אהר אר רתובכ
 לּוְוַא ור רד םכװ דצשש לאס רדו :תשננ
 דש ךשכ ןימז יור זא בָא לוַא האמ זא
 .תסירננ התשאדרב אר יתשכ ששופ חונ ספ
 תסיב הר רדו :דוב ךשכ ןימז יור ךגיאו
 ה 0 :דש ךשכ ןימז םווד האמ זא םתפהו
 :תֿפג התכאס בשאכמ אר ַחֹונ אדכ האננָא
 תנארספו תַא הָנֹוו ות וש ןוריב יתְׁשַכ זא

 יתאנאַײהח 'המהו :ות אב תנארספ ְגאָוזַאו
 זא אר ידסניד רה יראד דוכ דזנ הכ אר

 רב 'הדנזכ תארשח לכו םיאהבו ןאנדנרפ
 רשתנמ ןימז רב את רוָא ןוריב דוכ אב ןימז
 = ספ :דנוש ריתכו רוראב ןאהָנ רד הרש
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 ט ח | שיאדיפ רפס אי תישארב |
 חונ

 "ו אב שנארספ ןאנו שנו וא ןארספו ַחּונ
 תארשח 'המהו תאנאויח 'המהו :דנדמָא ןוריב = =

 דנכימ תכרח ןימז רב הָנרהו ןאגדנרפ 'המהו

 חוו :דנדש רדב יתשכ זא אהנָא סאננַאב |
 רה זאו דרכ אנב = לנואדכ יארב יהב
 התפרג ךאפ 'הדנרפ רה זאו ךאפ 'המיהַב
 : דינארדנ חַבְדִמ רב ינתכוס יאה ינאברק

 דוכ לד רד דננאדכו דיוב שוכ יּוב דנואדכו |
 ןאסנא בבסב אר ןימז רניד ןיא זא דעב תפנ
 זא ןאסנא לד לאיכ הכ אריז םנכנ תנעל
 תאנאָויִח 'המה רניד ראבו תסא דב תיילופט
 הכ ימאדאמ :םדרכ הכנאננ םנכנ ךאלה אר
 אמרנו אמרסו דאצְחו ערז תסיקאב ןאהָנ

 דהאוכנ ףוקומ בשו זורו ןאתסבאתו ןאתסמזו
 :רש יו

 מ באכ

 הדאד תכרב אר שנארספו חונ אדכו

 אר ןימזו דיוש ריתכו רוראב תפג ןאשידב =
 גרב אמש תַבַהו אמש וכו :דזאס רפ |
  ןאנדנרפ 'המה רבו ןימז תאנאָוִח 'המה .
 המה רבו דוכימ ןימז רב הנרה רבו ןאמסָא |
 םילסת אמש תסדב דוב דהאוָּכ אירד ןאיהאמ |
 דראד ינדנז הכ .יהדנבנג רח = 21% הרש |
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 ₪ שיאדיפ רפס אי תישארב =

 חונ

 < ףלע ןוג אר המה דשאב םאעט אמש יארב
 שנאָג אב אר תשונ רנמ :םדאד אמשב זבס
 םאקתנא הניָארהו :דירוכמ דשאב וא ןוכ הכ
 תֿפַרְנ םהאוָכ אמש ןאָנ יארב אר אמש ןוכ
 זאו תֿפרג םהאוָכ ארנָא ןאוח רה תסד זא
 זא אר ןאסנא ןאָג םאקתנא ןאסנא תסד
 ןוכ הכרה :תפרג םהאוכ שרדארב תסד
 דש התכיר ןאסנא תסדב יו ןוכ דזיר ןאסנא
 :תכאס דוכ תרוצב אר ןאסנא אדכ ארי
 רשתנמ ןימז רדו דיוש ריתכו רנראב אמשו

 : דיואזפיב ןָא רד הדש

 הדרכ באטכ יו אב אר שנארספו ַחֹונ אדכו
 דעבו אמש אב אר דוכ דחע ןמ ךניא :תפנ
 :םזאס ראותסא אמש תירד אב אמש א:

  דנשאב אמש אב הכ ינארונאָג 'המה אבו
 אב ןימז תאנאָויח 'המהו םיאהבו ןאגדנרפ זא
 יתח דמָא ןוריב יתשכ זא הָנֹרֹה אב אמש
 אמש אב אר דוכ ךדהע :ןימז תאנאְויח עימנ
 דַסְנִד רה רגיד ךאב הכ םנאדרנימ ראָוֲתסא
 זא דעב ןאפוטו דושנ ךאלה ןאפוט בָא זא
 < אדכו :דנכ בארכ אר ןימז את דשאבנ ןיא
 רד םדנבימ ןמ הכ ידהע ןאשנ תסניא תפנ
 אב הכ ינארננאָנ 'המהו אמשו דוכ ןאימ
 :דבַאב את לסנ דעב "אַלְסַנ דנשאב אמש
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 שט שיאדיפ רפס אי תישארב

 חונ
 ןָא ןאשנו םראדגימ רבא רד אר דוכ סֹוק
 דהאוָכ תסא ןאהְנו ןמ ןאימ רד הכ ידהע

 ןימז יאלאב אר רבא הכ ימאננהו :דוב
 האגנָא :דוש רהאט רבא רד סוקו םנארתסנ
 'המהו אמשו ןמ ןאימ רד הכ אר דוכ דהע
 דָרְוָא םהאוכ דאיב דשאב ימ דַסְניֹד ןארונאנ
 רה את דוב דהאוָכנ רנד ןאֿפוט ָבָאו
 דהאוכ רבַא רד סֹוקו :דנכ ךאלה אר ידְסְניד
 םרוָא דאיב את תסירנ) םהאוכ ארנָאו דוב
 אדכ ןאימ רד הכ אר ינאדואג דהע ןָא
 רב הכ ידַסָניֹו רה זא תסנארונאג 'המהו
 ןאשנ תסניא תֿפנ ַחֹווב אדכו :תסא ןימז

 דוכ ןאימ רד םתכאס ראותסא הכ ידהע -
 : תסא ןימז רב הכ ידסניד רהו

 םש דנדמָא ןוריב יתשַכ זא הכ חונ ןארספו .
 :תסא ןענכ ךדפ םֶחו דנדוב תָפִו םֶחו
 ' "מאמת ןאשיא זאו חונ רספ הס  דננאניא

 עורש ןימז תחאלפב חנו :דש בעשנמ ןאהנ
 הדישונ בארשו :דומנ סֶרָג ינאתסכאתו דרכ

 :דידרג ןאירע דוכ 'המיכ רדו דש תסמ 3

 דיד אר וכ רד יִנָנהַרב ןענכ רהב םֶהְּו ה

 םשו :דאד רבכ ןוריב אר דוכ רדארב ודו
 דנתכאדנַא דוכ ףתכ רב התפרג אר אדר תֶפִיִו |

 דנדינאשופ אר דוכ רדפ ייגנהרב התפר ספ ספו
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 יש שיאדיפ רפס אי תישארב

ay 
 - רדפ ייננהַרְב הכ דוב ספ זאב ןאשיא יורו

 שוהב דוכ יתסמ זא הונו :דנדידנ אר דוכ
 יו אב ׁשֵרֲתַהַכ רספ הכ תפאי רד הדמָא
 דאב ןועלמ ןענכ תפנ ספ :דוב הדרכ הָג
 :דשאב ןאגדנב 'הדנב אר דוכ ןארדארב
 ענו םש יאדכ הָוהְי דאב ךראבתמ תֿפנו

 דהד תעסו אר תַפי אדכ :דשאב וא 'הדנב
 יהדנב ןענכו דוש ןכאס םַׁש יאה המיב רדו
 האננפו דציס ןאפוט זא דעב חונו : דשאב וא

 חונ םאָיִא 'הלמג ספ :דרכ ינאגדנז לאס
 :דרמ הכ דוב לאס האננפו דצהנ

 ]באב

 תַפְו םָתַו םש ַחֹונ ןארספ שיאדיפ תסניא
 דלותמ ןארספ ןאפוט זא דעב ןאשיא זאו
 נע יִדָמּו גונְמו רַמֹּג תַפי ןארספו :דנדש

 ונְכְׁשַא רֶמֹנ ןארספו :סֶריִתְו ּךׁשַמּו לֶבָתְו
 .ׁשיִׁשְרַתְו הֶׁשִלֲא ןָוָי ןארספו :הָמְרנֹתַו תפר
 אה תמא ריאזנ ןאניא זא | :םיִנְדִדו םיִּתּ

 0 רד הב לעארא רד דניש בעשנמ
 : שיוכ יאה תמא רד שא הליבקו ןאבז קפאומ
 ןארספו :ןעֶנְכּו טופו םיִרָצְמּו שּוּכ םֶח ןארספו

 :הָכְּתבַסְו הָמִעְרְו הָּתְבסְו הֶליִוחְו אָבְס שּוּ
 דורמִנ שּוכו :ןֶדְדּו אָבְׁש הָמְעַר ןארספו
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 ו  שיאדיפ רפס אי תישארב

 חונ | .
 עורש ןאהנ רד ןדש ראבנב וא דָא אר |

 ראבג ידאַָצ דנואדכ רוצח רד ו :דרב
 ךאָייִצ דרמנ לּתַמ דניונימ תהְנניא זא דוב
 תָכְלְמִמ יאדתבַאו :דנואדכ רוצח רד ראב
 ןימז רד הַנְלַכְו דַכַאְו ֶּרֶאְו דוב לֶבָּב ו

 :דאהנ אנב אר תַלָּו רע תבחרו הַוְניִנו
 ירהש ןָאו חַלָּכּו הַוְנִנ ןאימ רד אר ןֶסֶרו
 םיִבָהְלּו םיִמָעו םיִדּול םִירְצִמּו :דוב גרוב
 אר םיִחַלְסַכו םיִסֹרְתַו :דרוָא אר סיִחָּתְפִנו
 םירתְפָּכְו דנדמָא דידפ םיִּתְׁשיִלְּפ ןאשיא זא הכ

 | :אר 4
 : דוא אר תו דוכ 'הדאז תֶסכְנ ןדיצ ענו <

 ןאותװ :אר ןאיִשְנרינו :ןאָירומָאו  ןאָיְסובו | =

 ןאָיְתְמִחו ןאָירְמְצו ןאידְוְרַאְו : אר ןאָיניְסו ןאָיְקרו

 בעשנמ | ןאָיְנָענכ ליאבק ןֶא זא דעבו אר | =
 תמסְב ןדיִצ זא ןאָנֲעַנַכ דמרסו :דנדש |

 הָמְדַאְו הָרמַעו םדָס תמסבו דוב הע את רֶרַנ

 םֶח ןארספ דננאניא :עָשָל הב את םִיִבְצו |
 יצארָא רד ןאשיא יאה ןאבזו ליאבק בסמת רב | =

 | | :דוכ יאה תמו
 ךדארבו רֶבָעְִנב ַעמְנ ךדפ הכ םַׁש ואו |
 :דש דָלותַמ דאלוא זינ וא זא דוב גרזב תַפַי = =
 :םֶרָאְו דּולְו דָשבַפְרַאו רּושַאְו םִלֲע םָש ןארספ |
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 אי י שיאדיפ רפס אי תישארב
 חונ

 | רֵׁשָבֲּפְרַאו :שמו רֶתְגְו לּוחְו ץוע םֶרֲא ןארספו
 רבעו :דרוָא אר רֶבַע חַלָשו דרוָא אר חש
 םאנ ֶלָּפ אר יכי דש דלנתמ רספ וד אר
 דש םסקנמ ןימז "ו םאיא רד הכ ארז דוב

 ףלשו דדומלא ןָשקו  :ןשקי שרדארב םאנו
 לזואו םֶרודָהו :דרוָא אר החַכו תֶָוְמְרַצִחו
 :אר אָבְשו לֶאַמיִבַאו לְבֹעו :אר הלו
 ןארספ המה ןיא אר בֶבּוו הֶליְוחְו  רפואו
 דוב אָשָמ זא ןאשיא ןכסמו :דנדוב ןָטְקי
 יקרש יאה הוכ זא יהוכ הב הָרֿפְס תמסב
 ליאבק בסח רב םש ןארספ דננאניא :תסא
 בסח רב דוכ יצארַא רד ןאשיא יאה ןאבזו
 חונ ןארספ ליאבק דננאניא :ׁשוֵכ יאה תמא
 דוכ יאה תמא רד ןאשיא שיאדיפ בסח רב
 זא דעב ןאהָנ יאה תמא ןאשיא זא הכ
 : דנדש בעשנמ ןאפוש

 | אי באב
 : דוב תגל ךיו ןאבז ךי אר ןאהנ םאמתו

 רנררכימ נוכ קרשמ זא ןונ הכ דש עקאוו

 אָננֲא רדו דנתפאי רַעְנש ןימז רד ייראומה
 תשכ דייאיב דנתפנ רגידכיבו :דנתפרג יִנכס
 ןאשיאו םזפב בוכ אר אהנָאו םזאסב אה

 דנתפנו :נג יאָנב ריקו דוב ננס יאָנב רֶנָא אר
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 אי שיאדיפ רפס אי תישארב
 :. תונ

 אר יָנרֹבּו סיהנ אנב דוכ יארב ירהש דייאיב
 יארב ימאנ אתידסרב ןאמסָאב ׁשַרס הכ
 םאמת יור רב אדאבמ םינכ אדיפ ןתשוכ
 את דומנ לוזנ דנואדכו :םיוש הדנכארפ ןימז
 דנדרכימ אנב םדָא ינב הכ אר ינרבו רהש

 םוק אנאמה תפג דנואדכו :דיאמנ הטחאלמ
 ראכ ןיאו ןאבז ךי אר ןאשיא עימנו תסיכי
 הכ יראכ יה ןָאְלַאַו דנא הדרכ עורש אר
 דהאוָכנ עֶנַתְממ ןאשיא זא דננכב ןָא דצק
 רד אר ןאשיא ןאבזו םיוש לזאנ ןונכא :דש
 אר רגידכי ןכס את םיזאס שוושמ אננָא

 אָגנָא זא אר ןאשיא דנואדכ ספ :דנמהֿפנ .
 זאו תכאס הדנכארפ ןימז םאמת ױר רב
 אָגנָא בבס ןָא זא :דנדנאמ זאב רהש יאנב
 דנואדכ אָננָא רד הכ ארז דנדימאנ לָבָּב אר
 תכאס שוושמ אר ןאהנ להא "מאמת תל
 םאמת יור רב אָננָא זא אר ןאשיא דנואדכו
 :דומנ הדנכארפ ןימז
 דוב הלאס דצ םש ןוג םש שיאדיפ תסניא
 : דרָוָא ןאֿפוט זא דעב לאס וד אר דֵׁשֹכפְרַא .
 י לאס דצנאפ דַשּכַּפְרֶא ןדרוָא זא דעב םשו

 :דרוָא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאנדנז |
 י אר תַלׁשו תסזב לאס ןנפו יס רֵׁשֵבַפְרַאו

 \ דצראהָג חַלָש ןדרֶוָא זא דעב דשְכּפְרַאו :ררָא
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 אי שיאדיפ רפס אי תישארב
 חונ :

 .ןארתכדו ןארספו דרכ ינאגדנז לאס הסו
 ; דרוא

 < = חלשו :דרוָא אר רַבעו תסיזב לאס יס חלשו ו
 ינאנדנז לאס הסו דצראהנ רבע ןדרוָא זא דעב
 :דרוָא ןארתכדו ןארספו דרכ
 :דרְוָא אר גְלַפו תסיזב לאס ראהננו יס רֶבָעו
 לאס יסו דצראהג גַלּפ ןדרנַא זא דעב רבעו
 : דרָוַא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאנדנז
 גלו :דרָוָא אר וערו תסיזב לאס יס גלַפ
 ונאנדנז לאס הנו תסיוד ּועְר ןדרַוָא זא דעב
 :דרוָא ןארתכדו ןארספו דרכ
 :דרוַא אר גּורשו תסיזב לאס ודו יס ּערו
 לאס תפהו תסיוד גּורש ןדרוָא זא דעב ּערו

 : דרְוַא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאגדנז
 גורשו :דרוָא אר רֹוחָנו תסיזב לאס יס גורשו
 תסיזב לאס תסיוד רֹוחְנ ןדרוָא זא דעב
 : דרָוַא ןארתכדו ןארספו
 :דרוָא אר חַרָּתו תסיזב לאס הנו תסיב רּוחְנו
 לאס הדזונו דצ חַרְּת ןדרוָא זא רעב רּוחְנו
 :דרוַא ןארתכדו ןארספו דרכ ינאגדנז
 ןרהו רוחנו סֶרְבַאו תסיזב לאס דאתפה חַרִּתו
 חַרֶּת הכ חַרֶּת שיאדיפ תסניאו :דרוָא אר
 אר טול ןֶרֶקו דרָוָא אר ןָרֶהו רוחְנו םֶרָבַא
 םובדאז רד חַרַּת דוכ רדפ שיפ ןָרָהו : דרוָא
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 טכ בי או :שיאדיפ יפסיא תושארב
 ךכ: ל

 ש רֹוחָנו םֶרבָאו :דרמב ןאינאדלכ רוא רד שױכ =
 ירש אר םֶרבֲא ןז ידנתֿפרנ דוכ יארב ןאנז 2
 רַתכד 'דוב םאנ הָּכְלַמ אר רֹוחָנ ןזו דוב םאנ |
 ל יִרְׂש אמא :הָּבִסִי רדפו הָּנלַמ רדפ ה |
 ₪ רספ חַרַּת ספ :דרנָאנ ידלו הדנאמ דאזאנ |
 סורעו ןָרֶה רספ טול דוכ יהדאונו םֶרְבִא דוב |
 התשאדרב אר םֶרָבֲא שרספ 'הָנֹז יִרָש דוכ =
 דנדש ןוריב ןאינאדְלכ רּוא זא ןאשיא אב |

 רד הדיסר ןֶרֶה הבו דנורב ןַעְנָכ ץרַאב את
 > תַרּת יינאגדנז ָתדמו :דנדומנ ףקות | אָגנָא =

 :דרמ ןֶרֶח רד חַרְּתו דוב לאס ןנפו תסוד |
 ב -ם +. 1

 בי באב .

 א זאו דוכ תיאלו זא תֿפנ םֶרְבַאב דנואדכו :
 ינימז וסב דוכ רדפ 'הנאכ זאו שיוכ דלומ =
 יות זאו :וש  ןוריב םהד ןאשנ רחב = :
 םהד תכרב ארתו םנכ אדיפ םיטע יתמא -
 : דוב יהאוכ תַכרַב ותו םזאס גרזב ארת םאנו =
 דננאוכ ךראבמ ארת הכ ינאנָאב םהד תַכרָבְו .
 זאו דנאוכ ןועלמ ארת הכנָאב םנכ תנעלו =
 : תפאי דנהאוכ תַכרַב ןאהָנ ליאבק עימנ ות =
 י דוב הדומרפ ודב דנואדכ הכנאנג םֶרֶבַא ספ |
 םֶרְבַאו תפר "ו ָהארמה שולו דש | הנאְוָר |
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 בי שיאדיפ רפס אי תישארב

 ל ל |
 זא הכ ימאננה דוב הלאס ןנפו דאתפה
 רדארבו יִרָש דוכ ןז םֶרְבַאו :דמָא ןוריב רח
 דוכ 'התכודנַא לאָומִא 'המהו טול דוכ יהדאז
 הדרכ אדיפ ןֶרָח רד הכ יצאכשא אב אר
 ןוריב ןַעְנָכ ןימז תמעב התשאדרב דנדוב
 : דנדש לכאד ןענכ ןימזבו דנרש
 את םַכְׁש ןאכמ את תשנימ ןימז רד םֶרְבַאו
 רד ןאינאענכ תקו ןָא רדו הָרֹומ ןאתסֶטולב
 רהאט םֶרבַא רב דנואדכו :דנדוב ןימז ןָא
 םשכבימ אר ןימז ןיא ות תיירדב תפג הדש
 ײ רב הכ דנואדכ יארב יחבדמ אְננָא רדו
 יהוכב אָגנָא זא ספ :דומנ אנב דש רהאט
 יהמיכ הדרכ ןוכ תסא לֶא-תיִּב יקרשב הכ
 יברג ףרטב לַאתיַּו דומנ אפ רב אר דוכ
 יחבדמ אָגנָא רדו דוב ןָא "קרש ףרטב עו

 אר הָוהְי םאנו דומנ אנב דנואדכ יארב

 הדרכ לזאנמו לחארַמ יט םֶרְבָאו :דנאוכ
 | :דיגוכ בונג תמסב
 דורפ רצמב םֶרְבַאו דש ןימז ןֶא רד ישחקו

 טחק הכ אריז דרב רַסְב אָננָא רד את דמָא
 ןונ הכ דש עקאוו :דרכימ תדש ןימז רד

 תפג יִרָש דוכ ןזב לש רצמ רורוב ךידונ

 :יתסה רטנמ וכינ ןז ות הכ םנאדימ ךניא
 ןיא דנוג .דנניב ארת רצמ להא ןוג אנאמה
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 ו שיאדיפ רפס אי תישארב

 דל ךל
 הדנז ארתו דנשכב ארמ ספ תסוא 'הנוז
 ןמ רהאוכ ות הכ וגב ספ :דנראד האננ
 דוש תייריכ ןמ יארב ות רטאכב את יתסה
 דורו דַרנמבו :דנאמ הדנז ות בבסב םנאגו
 דנדיד אה ןז ןא רצמ להא רצמב םהנא 0

 ןוערפ יארמאו :תסא רטנַמ שוב ראיסב הכ
 דנדותס ןעְרַפ רוצח רד ארואו דנדיד ארוא
 רטאֿבבו :דנדרוָא רד ןוערפ 'הנאכב אֹרְיְו ספ
 שימ בחאצ ואו דומנ ןאסחא םרבַא אב ו
 הדאמו ןאינַכְו ןאמאלנו ןאראמחו ןאואנו אה
 להאו ןוערפ דנואדכו :דש ןארתשו ןאנאלא
 יאיאלבב םֶרָבַא יהְנוז יִרָש בבסב ארוא 'הנאכ
 אר םֶרְבַא ןערפו :תכאס אלְתְבמ תככ

 ארג ידרכ ןמב הכ תסיִנ ןיא תפנ הדנאוכ

 יתפנ ארָג : תסת ,הנוז וא הכ ידאדנ רבכ ארמ
 םתפרג יִזַב ארוא הכ תֶסנִמ ךהאוכ וא"

 א צ

 ייצ A א א אהה ה
i i Re 05  

 הנאור התשאדרב ארוא ות יהָנֹז ךניא ןָאלַאו |
 דוכ ןאסַכ יו ץוצכ רד ןשרֿפ האגנָא :ֹוׁש |

 שא הָנְז אב ארוא את דומרֿפ רמא אר
 : דנדומנ הנאור ׁשֵכָלְמַי אמ םאמתו |

 ני באב
 שיוכ לאָומַא םאמתו דוכ ןז אב םֶרְבִאו

 וא םֶרְבַאו :דנדמָא בוננב רצמ זא שולו |
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 ני שיאדיפ רפס אי תישארב
 = ךל קס

 :דוב דנמתלוד ראיסב אלטו הרקנו ישאומ
 לא-תיבב הדרכ לואנמ יט  בונג זא ספ
 'אדתבא רד שא המיכ הכייאָג ןאדב דמָא
 ןָא םאקמב :ַעו לֶאדתיִּב ןאימ רד דוב
 אָננָא רדו דוב הדאהנ אנב לֵעַא הכ יחבדמ
 :דנאוָכ אר הָוהְי םאנ םֶרָבֲא
 הֶלִנ דוב םֶרָבַא קארמה הכ זי אר טולו

 ןאשיא שיאנְננ ןימו :דוב אה המיכו המר
 ארז דנוש ןכאס אָנכָי רד הכ תשאדנ אר
 = דְנַתְסנאָותנו דוב ראיסב ןאשיא יאה תכודנַא הכ

 ןאנאבש ןאימ רדו :דננכ תנוכס אנכי רד
 עאמ טול ישאָומ ןאנאבשו םֶרְבַא יׁשאומ
 ןאיְיִרֿו ןאינאענכ םאננה ןָא רדו דאתפא
 תֿפנ שול הב םֶרְבַא ספ :דנדוב ןימז ןכאס
 ןאנאבש ןאמ רדו ותו ןמ ןאימ רד ראהנז
 אמ הכ ארז דשאבנ יעאזנ ות ןאנאבשו ןמ
 ות ױר שיפ ןימז םאמת רַנמ :םירדארב
 רגא שש אדנ ןמ זא הכניא סַמַתְלֹמ תסינ
 תפר םהאוָכ תסאר וסב ןמ יור ףִנ בנאָנב
 םהאוָכ ףַגנ בנאנב ןמ יור תסאר ףרטב רגַאו

 רב אר דוכ ןאמשג טול האננָא :תֿפר
 = הכ דידב אר ןדְרַי "דאו םאמתו תשארפַא
 < רצמ ןימזו דנואדכ ואב ךננאמ שא המה
 דנואדכ הכנָא זא לבק דוב בָאריס רעצ ףרטב
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 די גי שיאדיפ רפס אי תישארב |
 ל ל

 טול ספ :דזאס בארכ אר הָרֹמעו םרָס
 ראָיתכָא דוכ יארב אר ןֵּרְרַי "דאו םאמת

 רגידכנ זאו דרכ ןוכ יקרָש ףַרָמב טילו דרכ |
 דנאמ ןענכ ןימז רד > םרבא - :רננש - 4

 דוכ 'המָיּכו דש ןכאס ידאו דאלב רד טו .
 םדס ןאמדרמ ןכָל :דרכ לקנ םדָס את אר

 :דנדוב ראכ אטכ דנואדכבו רירש ראיסב

 דנואדכ ו זא שול ןדש אדִנ וא דעבו .

ik | תו עו ו 

 |  IR, FE A 4 AA 4 4ב  2 \ MAR RT URו  Laliו

  kokא  || || 2 1 ENNו יהי

 רב אר דוכ ןאמשְנ ות ןונכַא תפנ םֶרְבָאב
 וסב יתסה ןָא רד הכ ינאכמ זאו זארפא
 ארז :רֶנְנֵב ברגַמו קֶרשַמו בנו לאמש
 תיירדו ותב יניבימ הכ אר ןימז ןיא םאמת

 ארת תייְרדו  :דישְכַב םהאוָכ דבאב את ות .
 יסכ רגא הכנאנג םנאדרג ןימו ראבנ דננאמ \

 זינ ות תיירד דרמש דנאנת אר ןימז ראבג

 ןימז ץרעו לוט רדו זיכרב :דוש הדרמש |
 : דאד םהאוכ ותב ארנָא הכ אריז ןכ שדרננ

 דש הנאור הדרכ לקנ אר דוב יִהמָיִכ םֶרָבַאו <
 תסא ןּורְבְח רד הכ אָרַמִמ ןאתסֶטולב רו
 הָוהְי יארב יחבדמ אָגנָא רדו דידרג ןכאס |
 :דאהנ אנב 1

 די באב
 רָעְנש למ לָּפְרַמִא סאיַא רד דש עקאוו 3
 סלע ּךְלֶמ רֶמעְנרְרְּו רֶסְלֲא לכ דירא >
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 די שיאדיפ רפס אי תישארב |
 ףל דל

 עַרָּב אב ןאשיא הכ :אה תַמא ְלֶמ לַעְדִַתו
 ּךְלִמ בָאְנשו הָרַמַע ְּךֶלַמ עשְרְבו םדֶס דלמ
 הכ עלב לו םײבצ ּךֵלַמ רֶבֲאמִׂשִו  הָמְדַא
 דאו רד המה ןיא :דנדרכ גננ דשאב רעצ
 םה אב דשאב תַלַָמ לא רֶחַב הב םיִרָׂש
 ינדנב אר רַמעְלְרְדְכ לאס הדזאוד :דנתסניפ
 ודרש יח פב םהכיס לאס ררו .דנדרכ
 הכ יכולמ אב רַמַעְלְרִִכ םהדראהנ לאס רדו
 תרתשע רד אר ןאיִאֿפַר הּדמָא דנדוב יו אב
 , ךד אר ןאימיאו םה רד אר ןאיזוזו םיינרק

 רד אר ןאירוחו :דנדאד תסכש םִיָתְיְרְק הָוש

 לצתמ הכ ןֶראַפ ליא את רעש ןאשיא הוכ
 טפשמ ץע הב התשנרב ספ :תסא ארחצב
 " םובו זרמ םאמתו דנדמָא דשאב שדק הכ
 רַמִּת ןוצצה רד הכ זינ אר ןאִרֹמָאו  יקְלְמַע
 ְּךְלִמ האננָא :הנדאד תסכש דנדוב ןכאס

 םייבְצ ּךְלֶמו הָמְדַא ּךְלְמו הָרֹמַע ּדְלְמו םֹדס
 אב הדמָא ןוריב דשאב רעצ הכ עלָּב ְּלִמו
 :דנדומנ ײארַא ףצ םידיש יהאו רד ןאשיא

 תַמא ָּךְלַמ לֶעֶרְתו םִלֵע ּךֶלִמ רֶשעְלְרְָכ אב
 רָסְלֶא למ וראו רָעְנש למ לֿפְרִמַאו אה
 וא רב םדש לאו :ננפ אב ְּךְלֶמ ראה

 .הרמעו םדס ךולמ ספ דוב ריק יאה האָנ
 הוכב ןאוקאבו דנדאתפא אָגנָא רד התכירג
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 די שיאדיפ רפס אי תישארב

 ר כ |
 הָרֹמֲעו םדס לאָומא עימנו :דנדרכ רארֿפ
 התפרג אהנָא תאלוכאמ מאמת אב אר
 הכ אר סֶרְבִא 'הדאז רדארב טילו :דנתפרב
 התשאדרב תשאד הָננֶא אב דוב ןכאס םדס רד
 : דנחפר
 ' םֶרבא הדמָא - דוב .התפאי תַאננ הב בז

 ןאתסטולב רד ואו דאד רבכ אר ינארבע
 דוב רַנָעו לכְׁשִא רדארב הכ ירמָא 'ארממ
 :דנדוב דהע םה סֶרְבַא אב ןאשיאו דוב ןכאס
 תפאי יהאנָא דוכ רדארב יריסַא זא םֶרְבֶא ןוג
 יהדומזָא ראכ ןאדאז הנאכ זא ןת הדְנהו דציס
 את ןאשיא בקע רד הדרנָא ןוריב אר דוב
 רב שנאמזאלמו וא האגנאבש :תכאתב ןְּב
 תסכש אר ןאשיא הדש הקרֿפ הקרפ ןאשיא

 קְׁשמַד לאמשב הכ הָבִח הב את הדאד |
 לאָומא 'המהו :דנדומנ בקאעַת תסא עקאו
 לאומאו שול דוכ רדארבו תֿפרנ זאב אר

 :דרוָא זאב ןאדרמו ןאנז אב זינ ארוא =
 רַמעְלְרֶדִּכ ןדאד תסכש זא 'יו תענארמ זא דעבו =

 את םדָס ְּךלַמ דנדוב יו אב הב יכולמו
 לאבקתסַאב דשאב ְִּלִמ לא ידאו הכ הָוָש יידאָוב =
 ןאנ םֶלֶש למ קֶדֶצ-יּכלמו  :דמָא ןוריב יו 3
 ל יאדכ ןהאכ ואו דִרָוָא ןוריב בארשו |
 ךראבמ תפג הדנאוָכ ךראבמ ארואו :דוב -
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 | ךל ךל
 ךלאמ יִלאעַה יאדכ ָבנאָג זא םֶרְבַא דאב
 ילאעת יאדכ דאב ךראבתמו :ןימװ ןאמסָא
 ארואו דרכ םילסת תתסדב אר תנאנמשד הכ
 םֶרְבַאב םדָס למ :דאד ךי הד סגרה זא
 אר לאָומַאו ראדנאו ןמב אר םדרמ תפנ
 | םדָס ּךלֶמ הב םֶרְבַא :ראד האגנ דוכ יארב
 ילאעת יאדכ הֹנהי הב אר דוכ תסד תֿפנ
 זא הכ :םתשארפא רב ןימזו ןאמסָא ךלאמ
 = םריננרב ינלענ לאוד אי יִהֲתְׁשַר ות לאומא
 :םתכאס דנמתלוד אר סֶרְבַא ןמ יונ אדאבמ
 רגע יִהְרָהְבְו דנדרוכ ןאנאוָנ הָננָא טקפ רגמ
 ןאשיא דנתפר ןמ הארמה הכ אַרמַמְו לֿבְׁשֶאו
 :דנראדרב אר דוכ 'הרהְב

 | וט באב
 רד דננאדכ םאלכ עיאקו ןיא זא דעב

 םֶרְבִא יא תפג הדיסר םסֶרְבַא הב איֵאֹור

 םיטע ראיסב רֶנַאַו םתסה ות רָפס ןמ סְרַתמ
 < הָג ארמ הָוהְי דנואדכ יא תֿפנ םֶרָבַא :ות
 = ףאתכמו םורימ דאלוא יב ןמו דאד יהאוָכ
 םֶרְבַאּו :תסא יִקְׁשָמַד רֶזָעיִלֶא ןיִא סא הנאכ
 םַדאז הנאכו ידאדנ ילְסַנ ארמ ךניא תֿפנ

 < דנואדכ םאלכ תעאס רד :תסא ןמ תראו
 דהאוָכַנ ות תראו ןיא תפג הדיסר רד וב
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 וט שיאדיפ רפס אי תישארב
 ל דל

 דא רד ות בלצ וא הכ יסב הכלב 2
 הדרנָא ןוריב ארואו :דוב דהאוָכ ות תראו

 אר ןאגראתסו רגנב ןאמסָא סב ןונכא תֿפנ
 ספ דרמש ינאָוַת אר אהנָא האגרה ראמשב
 דנואדכבו :דוב דהאוָכ ןינָג ות תיירד תפנ יוב
 תלאדע 'װ יארב ארניא ואו דרָוָא ןאמיא
 הכ הָיהְי םתסה ןמ תפג ארו ספ :דרכ בוסחמ
 ןימז ןיא את םדרַנָא ןוריב ןאינאדלכ ךוא זא ארת
 הָוהְי דנואדכ יא תפנ :םַׁשְכַב ותב תייתְרֶאב אר
 : דוב םהאוכ ןָא תראו הכ םנאדב ןאשנ הָנב
 'הדאמ זבו הלאס הס 'הדאמ 'הלאסונ תפנ ייוב
 ירתובכו ירמקו הלאס הס יִנוקו הלאס הס
 תפרגב אר המה ןיא ספ :ריגב ןמ יארב
 רהו דרכ הראפ וד ןאימ זא אר אהנָאו
 ןאנרמ ןכְל תשאדג ׁשֵתֹֿפנ לבאקמ אר יהראפ
 שאל רב אה רוכשאָל ןונו :דרכנ הראפ אר

 :דנאר אר אהנָא םֶרְבַא דנרמָא דורפ אה |.
 .רב ןארנ יבאוָכ דרכימ בורג באתפָא ןוָנו

 ךאנסרַת ייכיראת ךניאו דש ילותסמ םרָּבַא :
 תֿפנ סֶרְבַא הב ספ :תֿפרנ ורפ ארוא תכס

 ןָאזא הכ:ינימז רד וה תוירד הב ןאדב ןקנ

 אר אהנָאו דוב דנהאוֿכ בירֿנ דשאבנ ןאשיא =
 לאס דצ ראהָנ אהנָאו דרכ דנהאוב .ינדנצ ה
 ןָא רבו :תשאד דנהאוכ םולטמ אר ןאשיא -
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 ֶ כ ל
 דוב דנהאוַכ אהנָא ןאנדנב ןאשיא הכ יתַמא

 לאומא אב ןָאזא דעבו דרכ םהאוָכ ירנאד ןמ
 ןארדפ דזנ ותו :דמָא דנהאוָכ ןוריב ראיסב

 וכינ ירופ רדו תפר יהאוָכ יתמאלסב דוכ
 אננידב םראהָנ תשפ רדו :דש יהאוכ ןופדמ
 זונה ןאירמַא האנג אריז תשנרב דנהאוכ

 קג הב רש עקאוו :תסא הדשנ םאמת

 .ירונת דש ךיראתו דוב הדרכ בורג באתֿפָא

 אהראפ ןָא ןאימ זא לעתשמ יֹגארָו דוד רפ
 קורא אב דנאדכ זורנָא רד :דומנ רדג

 רַצַמ ַרְהַנ וא אר ןימז ןיא תֿפנװ תסב דהע
 ות לסנב תארפ רהנ ינעי םיטע ְרהַנָב את
 :ןאינמדקו ןאיְזיִנְו ןאינק ינעו :םא הדישכב

 ןאָיְנאָעְכַכו ןאָיְרמְאו : ןאָיְאְפְרו ןאָיְזיִרַפו ןאָיְתִחו
 : אר ןאיסוביו ןאיׁשאָנרגו

 מ באב
 = ררנָאנ ידנזרפ יו יארב םֶרבֲא יהְנְז ירָשו

 ירש ספ  :דוב םאנ רֶנָה ירצמ יזינכ ארואו

 ןדייאז זא ארמ דנואדכ ךניא תפנ סֶרְבַא הב
 זא דיאש יִא רד ןמ זינכב ספ תשאד זאב
 לובק אר יִרָש ןכס םֶרְבאו םוש אנָב וא
 .רד םֶרָבַא תמאקא וא לאס הד ות :דומנ
 זינכ םֶרָבָא יהְנוז יִרָש דש ירפס ןענכ מז
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 | ל דל
 רהושב ארוא התשאדרב אר ירצִמ רֶנֶה דוכ
 י דמָא רד .רגֶהב ספ :דאד ינב רבא הבה
 תסא הלמאה הכ דיד ןוו דש הלמאח ואו |
 ה םֶרְבִאב יִרָשו :דש ריקח "ו רטנב שנותאב |

 אר דוכ זינכ ןמ דאב ות רב ןמ םלט תפנ
 דוכ רד למח ךאתֶא ןוָנו םדאד ות שונָאב
 רד דנואדכ םרש :ריקח וא רסנ רד דד

 י ירש הב םֶרבִא :דנכ ירונאד. ותו ןמ ןאימ

 הָננָא תסא ות תסנב ות  זינכ ךניא תפנ
 וג ספ ןכב "ו אב דשאב ות  ְךַשָנ דנספ

 דזנ זא וא דאהנ יתכס יאנב "ו אב ירש
 י דזנ ארוא דננאדכ :יהַתְׁשַרֿו :תכירנב "יו

 הארב הכ יהמשְנ ינעי ןאבאיב רד בָא 'המשנ =
 ח יִרָש זינכ רֶנָה יא תפנו :תפאי תסא רוש :
 רוצח זא ןמ תפנ יורימ אנכו ידמָא אָנכ זא

 פ 'התשרפ :םא התכדנ ירש דוכ ןותאכ
 ::דרגרב מכ ןותאכ דנ הפנ רב התאו

 דנואדכ 'התשרֿפו :רש עיטמ וא תסד ריזו
 םנאדרנ ןוזפא ראיסב ארת תַײרד תֿפנ יוב-

 = 'התשרֿפו :דניַאינ הראמשב תרתכ זא הכ ודחב

 ירספו יתסה הלמאח ךניא תפג ארו דנואדכ =
 .: דאהנ יהאוכ םאנ לאעמשי :ארואו דייאז יהאוָכ
 ני ואו :תסא הדנש ארת םלטת דנואדכ ארז
 סכרה .ָךְצְב "יו תסד דוב דּהאוָכ ישחו ידרמ
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 |(. ו ה ש | שיאדיפ רפס אי תשאב - 5

 ףל ךל
 ןארדארב יהמה יור שיפו וא צב סכרה תסדו

 .דנואדכ םאנ ואו :דוב דהאוָכ ןכאס דוב *
 (ר לא התא דרכ םלכת "ו אב הכ אר
 וא בקעב זינ אנניא איִא תפג אריז ךִנאוָכ

 ןָא בבס ןיא זא :םתסירַנְנ דניבימ ארמ הב *
 רד ךניא דנדימאנ יאר יִחל רֶָאְּב אר האג

 ירספ םֶרָבָא זא רֶנָהו :תסא דָרְבו שדק ןאימ וט
 דייאז רֶנֶה הכ אר דוכ רספ םֶרְבִאְו דיאז

  ששו דאתשה םֶרבֲאּו :דאהנ םאנ לאָעָמָשי מ
 סֶרְבַא יארב אר לאָעָמְשי רֶנָה ןונ דוב הלאס
 : דאזב

 זי באב

 .רב דנואדכ דוב הלאס הנו דננ םֶרְבַא וא
 יאדכ םתסה ןמ תפנ הדש רהאט סֶרְבַא
 ;יוש למאכו םארַָּכְב ןמ יור שיפ קלטמ ךדאק

 .םהאוַכ ותו דוכ ןאימ רד אר שיוָכ ךהעו ג
 םהאוָכ ריתכ ראיסב ראיסב ארתו תסב

 דאתפא רד יורב םֶרְבַא האגנָא :דינאדרנ ג
 ןמ אמא :תפנ הדרכ באטכ "ןב אדכוי

 יאה תמא רדפ ותו תסת אב ןמ דהע ךניא
 ץזא דעב ות םאנו :דוב יהאוָכ ראיסב
 םֶהְרְבַא ות םאנ הכלב דושנ הדנאוָכ םֶרָבֲא
 יאה תַמא רדפ ארת הכ ארז דוב דהאוָכ
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 זי  שיאדיפ רפס אי תישארב

 ךל ךל
 םיאמנ רוראָב ראיסב ארתו : םדינאדרג ראיסב
 ןאראשדאפו םרוָא דידפ ות זא אה תמאוי

 רד אר ׁשוכ דהעו :דניא .דותב ות גא

 ראָוַתסא ות זא דעב תתִיְרֹו ותו דוכ ןאימ

 ינאדְואָנ דהע לסנ דעב 'ֵאלסנ הכ םנאדרנ
 ארת תיורד ות זא דעבו ארת את דשאב |
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 םאמת ינעי ות תַברֹג ןימװ :םשאב אדכ
 ות תיירדב ות זא דעבו ותב אר ןענְכ ןימז

 םהאוָכ ןאשיא יאדכו םהד יִדַבֲא תיְיְכלָמב

 חב
 ארמ דהע ות אמאו תפנ םֶרָרְבַאב אדכ ספ
 רד ות תַײרד ות זא דעבו ות 'ראד האגנ

 הכ ןמ ךהע תסא ץא :ןאשיא יאה לסנ
 אמשו ןמ ןאימ רד תשאד דיהאוָּכ האננ

 אמש זא ירוכד רה ות זא רעב ות  תיירדו

 ןותכמ אר דוב .יהפלק תשונו :דוש ןותכמ
 רד הכ דשאב ידהע ןָא ןאשנ את  דיזאס
 הזור תשה רספ רה :תסא אמשו ןמ ןאימ
 לסנ רד ירוכד רה דוש ןותכמ אמש וא

 דירכְרָז האוָכ דאז הנאכ האוָכ אמש יאה
 ות תירד זא הכ יבנְנַא רה ךאלוא זא .
 ות דירכרז רהו ות דאז הנאכ רה :דשאבנ .
 תשוג רד ןמ דהע את דוש ןותכמ התבלא |
 ירוכד רה אמאו :דשאב ינאדואָג דהע אמש

41 

 אמ

- 

 א 4

- 3 

. 3 

 די



 בב

 וט

 וסט

 אב

 זי שיאדיפ רפס אי תישארב

 | רק דל
 דושנ הנתכ וא יהפלק תשוג הכ ןותכמ אנ
 הכ ארז דוש עטקנמ דוכ םסק זא סכנָא
 , : תסא התסכש אומ דהע

 םאנ יִרָש ות יֹהָנֹז אמא תפג םֶהָרְבַאְב אדכו
 :דשאב הרש וא םאנ הכלב ןאוכמ ירש ארוא
 יו זא זינ ירספו דאד םהאוָכ תכרב ארואו

 םהאוכ תכרב ארוא 'דישכב םהאוָכ ותב
 דמָא דנהאוכ דונוב "ו זא אה תמאו דאד
 :דש דנהאוֿכ דידב "ו זא אה תמא ךולמו
 דידנכב הדאתפא רד ורב םַהְרְבַא האננָא

 הלאס דצ דרמ יארב איִא תֿפנ דוכ לד רדו
 : דיאזב ינלאס דונ רד הרָׂשְו דוש דָלותֹמ ירספ
 רד לאעָמשי הכ שאכ תפג אדכב םֶרְרְבַאו
 קיקחתב תפג אדכ :דנכ תסי ות ךוצח

 דייאז דהאוכ ירספ ות יארב הָרָׂש תֶא הָנֹוז

 "| אב אר דוכ דהעו הָנב םאנ קֶחְצִי ארואו
 וא תירד אב את תשאד םהאוָכ ראותסא

 רד אמאו :דשאב ידַבַא דהע וא זא דעב
 ךניא םדומרפ תבאָנא ארת לאָעְמַשְי ץוצכ
 ארואו םנאדרנ רוראב הדאד תַכרַב ארוא
 "| זא סיִאר הדזאוד םנאדרג ריתכ ראיסב
 :םרוָא דונוב 'יו זא םיטע יתַמאו דָא דידפ

 םהאוָכ ראָותסא קָחְצִי אב אר דוכ ךהע ןכְל
 לאס רד תקו ןידב ארוא הֶרָש הכ תכאס
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 א רב ארממ ןאתסטלב רד הבארבי ה
 המיכ רדב זר יאמרג רד ואו דש האמ

 יי שיאדיפ רֿפס אי תישארב

 ארויו |
 אדכ ןוָו  :דײאז דהאוָכ ות יארב הדנָיָא
 דזנ זא דש ראפ 7ו אב ןתפנ ןכס וא
 :דומרפ דועצ םֶהָרָבֲא
 ןאדאז הנאכ 'המהו לאָעָמְׁשי דוכ רספ םֶהְרבַאו
 רד הכ-יהוכד רה נע אה דוב ןארירבדהה

 ןאשיא 'הֿפלק תשוג התפרג דוב םֶהְרבִא 'הנאכ
 אדכ הכנאננ דרכ הנתכ זור ןאמה רד אר
 הנו דונ םֶררבֲאו :דוב הדומרפ רמא ב

 ןותכמ שא הפלק תשונ הכ יתקו דוב הלאס
 דוב הלאס הדזיס לאעמשי שרספו  :רש
 :דש ןותככ שא הפלה תשהנ הכ סאה

 ןותכמ לאעֶמְׁשי שרספו םֶהְרְבִא חור ןאמה רד
 האוָכ שא הנאכ ןאדרמ 'המהו  :דנתשג
 יבנְנַא ךאלוא זא דירכרז האוָכ דאז הנאכ
 : דנרש ןותכמ "ו אב

 ף2 ביפ

 חי. באב

 דנלב אר דוכ ןאמשג האנאנ :דוב התסשנ |
 לבאקמ רד דרמ הס ךניא הכ דד הת ו

 דיד אר ןאשיא | ןונו דנא הדאתסיא וא ה
 ורו תפאתש ןאשיא לאבקתסַאב המיכ ךד זא .
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 חי שיאדיפ רפס אי תישארב
 אריו

 רנא ןונכא יִלֹומ יא תֿפנװ :דאהנ ןימז רב
 דוכ 'הדנב דזנ וא םדש ות רַטנ רוטנמ
 דוכ יאפ את דנרוָאיב יבָא ךדנא :רדנמ
 'המקלו :דימארָאיב תכרד ריז רד התסש אר
 תִִוקַת אר דוכ יאהלד את םרוָאב ינאנ
 .יארב ארז דיוש הנאור ןָא זא ספו דיהד
 הדאתפא רדנ דוכ יהדנב רב אר אמש ןימה

  םֶהְרְבא ספ :ןכב יתפנ הַננָא דנתפנ 'תסא
 זא ליכ הס תפנו תפאתש הרָׂש דזנ המיבב
 רימכ ארנָאו ןכ רצאח ידוזב הָדָיִמ דְרֶא

 "המר וסב םהרבאו :זאסב אה הדרג הדרכ
 םאלֿנב התפרנ בוכ ךזאנ 'הלאסונו תפאתש
 :דיאמנ ךבט ארנָא ידוזב את דאד דוכ
 התכאס הכ אר יהלאסונו רישו הרכ ספ
 דוכו .תשאדג ןאשיא יור שיפ התֿפרנ דוב
 את דאתסיא תכרד רז ןאשיא לבאקמ רד
 | : דנדרוכ

 ה םפנ תסאנכ הרש תא הָנֶז  דנתפנ ב
 קֿפאומ התבלא תפנ :תסא המיַכ רד ךניא
 הָנֹוו תשגרב סהאוָכ ות דזנ תאָיַח ןאמז
 רדב הָרָשו דש דהאוכ ירספ אר הֶרָש תא
 םִהְרְבִאו :דינש דוב וא בקע רד הכ ייֵהַמכ
 ןאנז תדאעו דנדוב הדרוכ לאסו ריפ הָרָׂשְו
 : - | .רד הרש ספ :דוב הדש עטקנמ הֶרָש זא



 המ חי | שיאדיפ רפס אי תישארב
 ארויו

 םינְךוסרפ זא דעב איָא תפנו דידנכב דוכ לד
 ריפ זינ םיאקָאו דוב דהאוָכ ידאש ארמ .
 * הֶרָש תפג םֶהָרְבַאב דננאדכו :תסא הרש -
 תקיקחלא יֿפ איִא תפנו דידנכ הָג יארב |:
 ד רנמ :םתסה ריפ הכנָא לאח דיאז םהאוכ |

 רד תסא לכשמ דנואדכ דזנ ױמַא ה
 ות דז תאיח ןאמז קֿפאומ דועומ תקו

 :דש דהאוכ ירספ אר הָרָׂשְו תשנרב םהאוכ |
 וט םדידנכנ תפג הדרכ ראכְנַא הָרָׂש האננָא |

 :ידידנכ הכלב יִנ תפנ 'דיסרת הכנונ
 = יהָנותֹמ התסאכרב אָננָא זא ןאדרמ ןֶא ספ
 תעיאשמ אר ןאשיא םֶהְרְבִאְו דנדש סםדס

 ז םנכימ ןמ הֶננָא איִא תפנ דנואדכו :דומנ .
 " זא הכנָא לאחו :םראד יֿפכמ םֶהְרְבַא זא |
 דידפ רוָא רוחו נרזב יתמא הניִארה םֶהְרְבִא .
 וא זא ןאהְנ יאה תמא עימנו דמָא דהאוכ -

 = םסאנשימ ארוא ארז :תֿפאי דנהאוכ תכרב |
 זא דעב אר דוכ 'הנאכ להאו ןאדנזרֿפ הכ -
 דנואדכ קירַש את דומרפ דהאוָכ רמא דוב |
 אָנב אר ףאצנַאו תלאדעו דניאמנ שפח אר |
 התפג םֶהֵרְבַאב הֶננָא דנואדכ את דנרֶָוָא |
 כ הכנוָנ תֿפנ דנואדכ ספ :דנאסרב וב תסא |
 יאיאטכו תסא הדש דאיז הָרֹמעְו םדס דאירֿפ |
 ג: את םושימ לזאנ ןונכא :ןארנ ראיסב ןאשיא |
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 חי שיאדיפ רפס אי תישארב
 ארויו

 הדיסר ןמב הכ ידאירֿפ ןיא קֿפאומ םניב הב
 :תסנאד םהאוַכ אָלֶאו דנא הדרכ םאָמְהלאַב
 םדס סב אָננָא זא ןאדרמ ןָא האננָא

 רוצח רד םֶהְנְבַאו דנתֿפַרב הדש הנֹותמ
 :דוב הדאתסיא זונה דנואדכ

 אר לדאע איִא תֿפנ הדמָא ךידמ םֶהְרְבִאו
 הד האש :דרב .והאוכ דאלה רירש אב
 ךאלה ארנָא איִא דנשאב לדאע האָננפ רהש
 -האננפ ןָא רטאכב אר ןאכמ ןָאו דרכ יהאוָכ

 .יהאוָּכנ תאָננ דנשאב ןָא רד הכ לדאע
 ראכ ץא לּתמ הכ ות זא אשאח :דאד
 ךאלה ןארירש אב אר ןאלדאע הכ ינכב
 זא אשאח דנשאב יואסמ רירשו לדאעו יזאס
 דהאוכנ ףאצנא ןאהְנ םאמת ךואד איִא ות

 רד לדאע האגנפ רגא תפנ דנואדכ :דרכ
 ןאכמ ןָא םאמת היֶארה םבאי םדס רהש

 רד םֶהְרְבִא :םהד ייארר ןאשיא רטאכב אר
 בהפכאכ ךאכ הכ ןמ ךעא תֿפנ .באונ
 :שונ ןכס דנואדכב הכ םדרכ תַארִנ םתסה

 דשאב םכ גנפ לדאע האָננפ ןָא זא דיאש
 ךאלה ננפ בבסב אר רהש םאמת איִא
 אָגנָא רד נפו להֶגנ רנא תפנ דרכ יהאוכ

 הכ רנה ראב :םנכנ ךאלה :ארנָא םבאי
 להָג אָגנָא רד האנרה תֿפנ הדרכ ץרע
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 זמ שי חי שיאדיפ רפס אי תישארב

 ארויו
 : סנכנ ארנָא להָנ רטאכב תפנ דנוש תפאי
 דָושנ התכורֿפַא דנואדכ בַצֹנ ראהנז תפנ
 תפג דנוש אדיפ יס אָננָא רד דיאש םיוג ןכס את

 םהאוָכנ אר ראכ ןיא םבאי יס אָננָא רד רנא
 דנואדכב הכ םדרכ תֶאדְנ ךניא תפנ :דרכ

 * דנוש תפאי אָננָא רד תסיב רגא םנכ ץרע

 םשכ תפג :םנכנ ךאלה ארנָא תסיב רטאכב תפנ
 אר העפד ןיא את דושנ התכורפא דנואדכ
 תפאי אָגנָא רד הד דיאש םנכ ץרע טקפ
 ךאלה ארנָא הד רטאכב תֿפנ ידנש

 אר ונתֿפנ ןוָנ דנואדכ ספ :תכאס םהאוכנ |
 םֶהֵרְבֲאו תפרב דינאסר סאמַתֶאָּב םֶהֵרְבַא אב

 :דרכ תענארמ שיוכ ןאכמב

 טי באב

 דנדש םרָס ךראו התְׁשַרֿפ וד ןָא רצע תק
 ןאשיא טול ןונו דוב התסַשְנ םדָס 'הזאנרדב טילו
 רב ור התסאכרב ןאשיא לאבָקַתְסַאב דידב אר

 ןמ ןאיאקָא יא ןונכא ךניא תפנו :דאהנ ןימז =
 רסב אר בשו דייאיב דוכ יהדנב 'הנאכב

 ןאָדאָדְמאָבַו דיושב אר דוב יאה יאפו דירב =
 דנתֿפנ ידיריג שיפ אר דוכ האר התסאכרב .

 :םירב :רסב הנוכ רד אר בש הכלב ₪
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 טי שיאדיפ רפס אי תישארב

 ארויו | ,

 דנדש לכאד שא הנאכב הדמָא וא אב
 תכפ ריטפ ןאנו דומנ יתפאָיִצ ןאשיא יארבו

 התפרנ זונה באוכבו : דנדרכ לֹואנת ספ
 זא םדס םררמ ינעי רהש ןאדרמ הכ דנדוב

 'הנאכ בנאנ רה זא םוק םאמַת ריפו ןאוָג
 הדאד רד אדָנ טולבו :דנדרכ הטאחַא ארו
 רד ות דזמב בשמא הכ דרמ וד ןָא דנתפנ
 אמ דזנ אר אהנָא דנתסה אָנְכ דנדמָא
 האננָא : םִיסאַנְׁשְב אר ןאשיא את רַוָא ןוריב
 רדו דמָא ןוריב האנרדב ןאשיא דזנ טול
 ןארדארב יא תפגו :תסבב דוכ בקע זא אר
 רתכד וד ןמ ךניא :דינכמ ידב ראהנז ןמ
 ןאשיא דנא התכאנשנ אר דרמ הכ םראד
 רד הֶגנֲאו סרוָא ןוריב אמש דזנ ןָאלַא אר

 ןכל דינכב ןאשיא אב דִיָא דנָספ אמש רטנ
 יארב הכ אריז דיראדנ דרמ וד ןידב יראכ
 :מא .הדמא ןמ ףקס  יהיאס רז ןימה

 את דמָא יכי ןיא דנתפגו רוש רוד דנַתֿפנ
 ןָאלא דנכימ ירואד התסנפו דוש אמ ליזנ
 ןָא רב ספ םינכ רתדב ןאשיא זא ות אב

 ךידזנ הדרוָא םונה תדשב טול ינעי דרמ
 ןֶא האננָא :דננכשב אר רד את דנדמָא

 אר שול הדרנָא שיפ אר דוכ תסד דרמ וד

 ה כת .הנדרוא רד  הנאככ כ  דמ
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 טי שיאדיפ רפס אי תישארב
 אריו

 רדב הכ אר ץאכשַא ןָא אמא :דנתסב

 אלַתְבמ ירּוכַב גדזבו דרוכ זא דנדוב הנא5כ
 התסַכ אר ןתשיוכ רד ןַתסנ זא הכ דנדרב

 , : דנתכאס
 רגיד יסכ איָא דנתֿפנ שולב דרמ וד ןָאו
 ןארתכדו ןארספו ןאדאמאד ייראד אנניא רד
 יא זא יראד רהש רד אר הכרהו דוכ
 י ןאכַמ ןיא אמ הכ ארז :רַוָא ןוריב ןאכמ
 דאירֿפ הכנונ תכאס םיהאוכ ךאלה אר
 דנואדכו הדיסר דנואדכ רוצחב ןאשיא דידש
 ךאלה ארנָא את תסא הדאתֶסֶרפ אראמ
 ןאדאמאד אב התפר ןוריב טול ספ :םינכ

 המלאכמ דנתפרג ארוא ןארתְכד הכ דוב
 ןוריב .ןאכמ ןא זאו  דיזיברב  תפג הדרכ
 ךאלה אר רְהׁש יא = דנואדכ ארז דש
 : דמָא הרכסמ ןאדאמאד  רטנב אמא דנכימ
 אר שול התשרפ וד ןָא רגֿפ עולט םאגנהו
 אב אר דוכ ןח זיכרב דנתפנ הדינאבאתש

 אדאבמ ראדרב דנרצאח הכ רתכד וד ןיא -

 ריכאת ןוו :רש  .ךאלה רהש האנג רד -
 תסדו שנו תסדו וא תסד ןאדרמ ןָא דומנמ |
 דנואדכ הכנוג דנתפרג אר ׁשרתָכד וד רה .

 רד הדרנָא ןוריב ארואו דומנ תקפש "ו רב

 | | ונ דש עקאו :דנתשאדנ רהש גראב ה
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 אריו

 הב יכי הכ דנדוב הדרוָא ןוריב אר ןאשיא |

 רננַמ בקע זאו באי רד אר דוכ ןאָנ תפנ
 זירגב הוכב הכלב תֶסיִאַמ ידאו םאמת רדו
 ייא תפג ןאשודב טול :יוש ךאלה אדאבמ
 רד תא הדנב אנאמה :דאבמ ןינְג אקָא
 םיטע ינאסחאו תסא התפאי תאֿפתלַא תרטנ
 .יתכאס ראנתסר אר םנאָנ הכ ידרכ ןמב
 םנכ רארפ הוכב הכ םראדנ ןָא תרדק ןמו

 :םרימבו דרינ ורפ ארמ אלב ןיא אדאבמ
 רארפ ןאדב את תסא ךידזנ רהש ןיא ךניא
 ןאדב את הדב ןדֶא תסא | רינצ זיו םנכ

 הדנז סנאָגנ את תסינ ריֹגצ איִא םנכ רארפ

 ₪ רפא ןא רד ךניא תפנ ודב :דנאמ
 הכ אר ירהש את םדומרֿפ תבאנא ארת

 אננאדב :םזאסנ ןונזאו ידומנ ארנָא שראפס :

 אננאדב ות את הכ ארז ןכ רארפ ידוזב
 ןא בבס ןיא וא דרכ םנאות ימנ גיה יסרנ

 2 :דש רעוצ הב יִמְסמ רהש
 רעוצ הב טול דרכ עּולט ןימז רב באתֿפָא ןונו
 הרמעו םדָס רב דנואדכ האננָא :דש לכאד
 ןאמסָא זא דנואדכ רוצח זא שַתֶאו דרגוג

 עימנו ידאו םאמתו אה רהש ןָאו :דינאראב

 ןונזאו אר ןימז תאתאבנו אה רהש 'הנַכָס
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 אנ שי שיאדיפ רפס אי תישארב

 ארויו

  התסירננ דוכ בקע זא וא ןז אמא :תכאס 1
 : דידרג ַמְנ זא ינותס =

 = ןֶא סבו תסאכרב םֶהְרְבִא ןאדאדמאב |
 הדאתסיא דנואדכ רוצחב ןָא רד הכ ינאכמ |

 ח םאמתו הֶרַמַעְו םדס יוסב ןונו : תפר דוב =
 ךוד ךניא הכ דיד תכאדנַא רַׁשנ ידאו ןימז
 :רורימ אלאב הרוכ דד ןונ . מז ןַא

 ש ךאלה אר ידאו יאה רהש אדכ הכ ימאננהו
 זא אר טולו דרוָא דאיב אר םֶהָרְבַא אדכ דרכ
 ײאה רהש ןָא ןוָג דרָוָא ןוריב באלקְנָא ןֶא |

 ןוגזאו דוב ןכאס אהנָא רד שול הכ אר
 : תכאס
 ל דוכ ךתכד וד אבו דמָא רב רעוצ זא שולו

 רד הכ דסרת ארז דש ןכאפ הוב רד 1
 רד דכ רתכד וד אב ספ דנאמב בעט ה

 א ךגוכב גרוב ְרַתְכדו : תפרגנ ינכס הראנמ

 ןימז יור רב ידרמו הדש ריפ אמ רדפ תפנ |
 אמב ןאהנ לכ תדאע בסח רב הכ תסינ
 8 בארש אר דוכ רדפ את איב :דִיֶא רדי
 ילָסָנ את םיוש רַתְסַבְמַה וא אבו םינאשונב =

 6 Arad +l ו 4

 א ןאמה רד ספ :םיראד האננ דוכ ךדפ זא |
 ָרֵתָכדו דנדינאשונ בארש אר דוכ רדפ בש .
 ואו דש באוכמַה שיוכ רדפ אב הדמָא נרזב .
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 יי עקאוו :דשנ האנָא ו ו ןדיִבאוָכ זא |
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 כ שי שיאדיפ רפס אי תישארב
 | אריו

 א תפנ ךנוכב גרוב רנד תה הכ רש
 2 בשמא םרש באוכמה םרדפ אב שוד
 ר אבו איב ותו םינאשונב בארש ארוא
 האננ דוכ רדפ זא ילְסנ את 'וש באוכמה
 פארש אר דוכ רדפ נ בשנָא ;םיראד

 ואו דש "ו באוכמה ךגוכ רתכדו דנדינאשונ

 :דשנ האנָא יו ןתסאכרב זאו ןדיבאוָכ זא

 הלמאח דוכ רדפ זא טול ְרַתָכד וד רה ספ
 בָאומ ארואו הדייאז ירספ גרזב ןָאו :דנדש

 ןאיִבָאוכ רדפ זורמא את ואו דאהנ םאנ
 יִמַעְרַּב ארואו דאזְב ירספ זינ ךנוכו : תסא
 וומעקנב רדפ לאחב את "ו דאהנ םאנ
 '" :תסא

 כ באב

 יבוננ ץרא יוסב אַגנָא זא םֶהְרְבַא ספ
 דש ןכאס רושו שדק ןאימ רדו דרכ וכ
 ץוצכ רד םֶהְרבֲאו :תפרג לזנמ רֶרְג רדו
 תסא ןמ ךהאוכ וא הכ תפג הרָׂש דוכ ןז
 אר .הָרָׂש הדאתסרֿפ רֶרּג למ דלי
 | בא תב בש יאיאור רד אדכז :תֿפרנ
 ,,בבסב יננרמ ןּת ךניא תפג וב הדש רהאט
 רנד הנה הכ ארז. תפַהְנ הכ ןח ןא

 הדרכנ יכידזנ ואְב זונה ִּדְלְמיִבָאו :דשאבימ
: 52 
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 כ שיאדיפ רפס או תישארב

 ארויו

 לדאע יתמא איִא דנואדכ יא תפנ ספ דוב |
 תֿפננ ןמב וא רנמ :דרכ יהאוכ ךאלה אר
 תפנ דוכ זנ ואו תסא ןמ ָךהאוָכ וא הב
 ךאפו ילד הדאסְב תסא ןמ רדארב וא הכ
 רד ארו אדכ  :םדרכ ארניא וכ. וחסד
 הדאסב ארניא הכ םנאדימ זינ ןמ תפנ א)ַאֹור
 םתשאד האגנ ארת זינ ןמו ידרכ דוכ ילד
 םתשאדננ בבס ןיא זאו יזרונ אטכ ןמב הב

 יהָנְז ןָאלא ספ :ײאמנ סמל ארוא הכ |
 תסא איבנ וא הכ אריז ןכ דר אר דרמ ןיא
 הדז את דרכ דהאוכ אעד ות יארבו
 ות הכנאדב ינכנ דר ארוא רגאו ינאמב
 דיהאוָכ הניִארַה דשאב ות ןָאזא הכרהו
 עימָג התסאכרב ְּךִלַמְבַא ןאדאדמאב :דרמ
 רומא ןיא 'המה הדיבלט אר דוכ ןאמדאכ

 ראיסב ןאשיאו דינאסר ןאשיא עמסב אר =
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 אר םֶקְרְבַא ךְלֶמיִבָא ספ  :דנדׁש ןאסרת
 ותְבְו ידרכ הנ .אמב תֿפנ ודב הדנאוב |

 רבו ןמ רב הכ .םדוב ,הדרב האב

 יאה ראכו ידרוָא םיטע יהאננ ןמ תכלממ

 תפנ םֶהָרָבֲאב ְלְמיִבַאו :ידרכ ןמב ינדרכאנ
 תפנ םֶהָרְּבִא :ידרכ אר ראכ ןיא הכ ידיד הג

 ןאכמ ןיא רד יסרַת אדכ הכ םדרב ןאמג :אריז
 : תשכ דנחאוְכ םא הָנֹח תהנב ארמו דשאבנ =
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 אכ כ | שיאדיפ רפס אי תישארכ
 ארה >-

 רתכד תסא ןמ ָךהאוָכ וא זינ עקאָלא יֿפַו
 ןמ 'הָנֹו םרדאמ רתכד הנ אמא םרדפ
 אכ וא ארמ אדכ הכ ימאננהו :רש
 הכ ינאסְחֶא םתֿפנ ארוא דרכ הראוָא םרדפ
 רד םוַרְב אגרה הכ תסניא דרכ דיאב ןמב
 סא ןכ ררארב וא הכ ייגב ןמ 'הראב
 ןאזינכו ןאמאלגו ןאואנו ןאדנֿפסוג ּדָלַמיִבַא ספ
 אר הֶרָש ׁשֵא הָנֹוו דישכב םֶהְרְבַאב התפרנ
 כ שח דנא תֿפנ ְּךלמיִבַאו :דרכ דר "וב
 דתפא תַרָטנ דנַסַב הכ אָנרה תסת "יור שיפ

 לאקתמ ראזה ךניא תפג הֶרָשבו :וׁש ןכאס
 יארב וא אנאמה םדאד תרדארבב הרקנ
 הכ ינאסכ 'המה דזנ תסא םשֶג 'הדרפ ות
 ףאצנא ספ ןארגיד 'המה דזנו דנתסה ות אב
 : :דש הדאד ות
 ּךְלָמיִבַא אדכו דרכ אעד אדכ דזנ םֶהְרְבִאו
 את דישכב אפש אר שנאזינַכו וא יהְנְוו
 םִחר דנואדכ ארז :דנדינאסר םהב דאלוא
 רטאכב אר ּדַלְמְבִא תִיב לְהַא םאמת יאה
 :דוב התסב סֶהְרְבַא 'הְגְוז הרש

 אכ באב

 הרש זא דוכ 'הדעו ְבֶסַח רב דנואדכו
 דוב התפג הֶרָשב הָננֶא דנואדכו דומנ דקֿפַת
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 אכ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 ארה

 םֶהְרְבִא זא הדש הלמאח הרשו :דרוָא אָנב |
 אדכ הכ יתקו רד דיאז ירספ שיריפ רד

 דוכ דולומ רספ םֶהְרְבִאו :דוב התפנ "וב .
 : דאהנ םאנ קָחָצִי דייאז לו זא הרש הכ אר
 הזור תשה ןוָג אר קֶחְצִי דוכ רספ םֶחְרְבִאו

 רמא ארוא אדכ הכנאנ) תכאס ןותכמ דוב

 תדאלו םאגנה רד םֶהָרְבַװ :דוב הדומרפ .
 :דוב הלאס דצ קַחצְי שרספ

 תכאס ןמ יארב הדנכ אדכ תֿפנ הרשו |
 תפגו :דידנכ דהאוָכ ןמ אב דָוָנשָב הכרהו
 אר דאלוא הָרָׂש דיוגב םֶהְרְבַאב הכ דוב הכ
 "ו יארב .ירספ הכ. ארז דאד דהאוב רוש
 את דרכ ןֹומנ רספ ןָאו :םדַײאז שיריפ רד

 הב יחר רדו .דנתפרנ זאב ריש וא ארוא 1
 םֶהְרְבַא דנתשאד זאב ריש זא אר קַחְצ +
 :דרכ םישע יתפאיצ |

 םֶהְרְבִא זא הכ אר ירצמ רֶנֶה רספ הֶרָש האננָא
 ספ :דנכמ הדנכ הב דד דוב  הדייאז |
 ןוריב שרספ אב אר זינכ ןיא תֿפנ םֶהְרְבַאב |

 קֶחְצִי ןמ רספ אב זנכ ךספ הכ ארז ןכ |
 רטנב רמַא ןיא אמא :דוב דהאוכנ תראָו |

 : דמָא תֿכס ראיסב שרספ 'הראב רד םֶהְרְבַא |
 דנכ רסב יההאב = רד תג סָהרבאב אדכ |

 הֶרָש הָננָאְרה הכלב דִיָאיַנ תכס תרַטְנב תזינכו =
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 אכ | שיאדיפ רפס אי תישארב ונ

 ' ארו

 הכ ארז ןנשב ארוא ןכס תסא התפנ ותב
 :דש דהאוֿכ הדנאוכ קֶחְצִי זא ות  תיירד

 אריז םרנָא דונוְב יתַמא זינ זינכ רספ זאו ג
 םהַרְכַא ןאדאדמאב :תסא ות לסנ וא הכי

 רֶנָהב התפרנ בָא זא כשמו ןאנ התסאכרב
 ארואו דאהנ "ו שוד רב אר אהנָאו דאד
 ןאבאיב רדו תפר ספ דרכ הנאָוַר רספ אב

 םאמת ךׁשמ בָא ןועת :תשנמ עבש רַאּב וט

 תֹפאסַמְבַו :תשאדנ יהֶתוב ריז אר רספ דש

 .תסְׁשנַב "ו לבאקמ רד התפר יבאתרַפ רית
 לבאקמ רדו םניב הנ אר רספ תְומ תפנ אריז
 = :תסירְנַבַו דרכ דנלב אר דוכ ןאוָא התסשנ וא

 אדכ 'התשרפו דינשב אר רספ ןאוָא אדכו *

 יא תפנ אריו הדרכ אדנ אר רֶנֶה ןאמסָא זא
 אדכ ארז שאבמ ןאסרת דש הָג ארת רֶנָה
 הדינש תסוא הכ ייאָננָא רד אר רספ ןאוָא

 .ארוא התשאדרב אר רספו זכרב :תסא ח
 הכא הא זא הכ אריז .ריגב וכ תסדב

 ןאמשנ אדכו :דרנָא םהאוכ דונוב םיטע <
 התפר ספ דיד יבָא האָנ את דרכ זאב ארוא
 : דינאשונ אר רספו דרכ רפ בָא זא אר שמ

 הדרכ ןֹומנ ואו דובימ רספ ןֶא אב אדכו כ
 נרזב יאדנא רת רדו דש ארהצ ןכאס
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 אכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 אריו

 : תפרג שיארב רצמ ןימז זא ינז

 זנ

 א שרדאמו דש ןכאס ןראָּב יארחצ רדו |: דידרג .

 > לכיפו ְךֶלַמיִבַא הכ ןאמז ןָא רד דש עקאוו
 ץרע אר םְהָרְבַא דוב וא ךאלאסְרָּפְס הכ
 אב ינכימ הננֲא רד אדב הכ רנהפנ הררב
 אדכב .הנלא רד ןמ יארב ןונכא = תסמ

 ןמ תיירדו ןמ לסנו ןמ אב הכ רוכב דננוס <
 ינאסָחֶא בסח רב הכלב דרכ יהאוָכנ תנאיכ
 ינימז אבו ןמ אב םא הדרכ ות אב הב
 יהאוֿכ למע יתֿפרידפ תַבְרֹנ ןֶא רד הכ
 :םרוכימ ננס ןמ תבנ םרבבא = דומב

 ָהאָג בבסב דרכ ּהיֵבְנַת אר דָלְמיִבָא םֶהְרְבַאּו
 התפרג רוזב וא זא ּךלמיִבא ןאמדאכ הכ יבָא
 הכ תסיכ םנאדימנ תֿפג ךלמיבא :דנדוב
 רבכ ארמ זינ ותו תסא הדרכ אר ראכ ןיא

 ::םדוב הדינשנ ורמא את סה ןכו יראה

 ךְלַמיִבֲא חב התפרג ןאואנו ןאדנפסונ םֶהָרְבַאו

 הכ

 מ םֶהְרְבַאְו :דנתסב דהע רנידכי אבו דאד =
 ףךלמיבאו :תכאס אדנ הלנ זא הרב תפה
 הכ הדאמ יהְרְב תפה ןיא תֿפנ םֶהָרבַאב
 'הַרּב תֿפה ןיא תֿפג :תסנ יתכאס תג

 את יאמרֿפ לובק ןמ תסד זא אר הדאמ |
 רפח ןמ אר האנ ןיא הכ דשאב תדאהש 0

 ו קל 2 4 2 "ל זוטא ו
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 בכ ,אכ שיאדיפ רפס אי תישארב

 | ארויו
 .הכדכי אב אָנָא רד חכ ארז דימאנ עבש

 רֶאְּב רד אר דהע ןָא וו :דנדרוכ םסק
 ראלאסהְפְפ אב ּךֶלֲמיִבַא דנדוב התסַב עַבָש
 = תַעְנארמ םיִּתָשְלִּפ ןימזב התסאכרַב לכיפ דוב
 | :ףנדרכ
 דומנ סרנ יזג הרוש עבש ראב רד םהרְבאו
 אעד יִדָמְרַס יאדכ הֶנהְי םאנב אָננָא רדו
 םאיִא םיִּתְׁשִלְפ ןימז רד םֶהְרְבַא ספ :דומנ
 | : דרב רסב יראיסב

 בכ באב

 אדכ הכ עיאקו ןיא זא דעב דש עקאוו
 יא תפנ ודב הדרכ ןאהתָמֲא אר םֶהְרְבַא

 רספ ןונכא תפג :ךִיבל דרכ ץרע סֶהְרְבִא
 יראדימ תסוד ארואו תסת יהנאני הכ אר דוכ
 הרב אירומ ןימובו ראדרב אר קחי עי
 הכ ײאה הוכ זא יכי רב אָננָא רד ארואו
 .מתכוס ינאבדק יארב סהדימ ןאשנ ותב
 : ןארדנב
 אר דוכ נאלא התסאכרב םֶהָרְבַא ןאדאדמאב
 אב אר דוכ ןארכונ זא רפנ ודו תסאראָיב
 .ינאברק יארב םזיהו התשאדרַב קֶחְצַי שיוכ רספ
 ינאכמ ןָא יוסבו דש הנאור התסכש ינמכוס
 תור רדו :  תפר דוב הדומרפ ארוא אדכ הכ
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 בכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 i אריו

 הדרכ דנלב אר דוכ ןאמשנ םֶקְרְבַא םיס |
 סהרבַא האננָא :דיד רוד זא אר ןאכמ ןָא
 ךזנ אָניא רד אמש תֿפנ דוכ ןאמדאכב

 םיור אננאדב רספ אב ןמ את דינאמב נאלא
 ספ :םיִא זאב אמש דונ הדרכ תדאבעו
 רב התפרנ- אר ינתכוס ינאברק םזיה םֶהְרְבִא

 תסדב אר דראכו ׁשַתָאו דאהנ קֶחְצִי דוכ רספ
 קָחְצו :דנתֿפרימ םה אב ודרהְו תפרנ דוכ

 יא תֿפנ הדרכ באטכ אר םֶהְרְבַא דוכ רדפ
 ךניא תֿפג ךִיָבְל ןמ רספ "א תֿפנ ןמ רדפ
 סהְרְבַא :תסאנכ ינאברק הרב ןכיל םזיהו שתֶא
 אר : .ינאברק 'הרב אדכ ןמ רכב יא תג

 אב ודרהו תכאס דהאוכ איכמ דוכ יארב
 ודב אדכ הכ ינאכמ ןאדב ןוג :דנתפר םה
 חַבדמ אָגנָא רד םֶהְרְבַא דנדיסר דוב הדומרפ

 רספו דאהנ םה רב אר םזֶיְהו דומנ אנב אר

 חבדמ רב םיה יאלאב התסב אר קָחַצִי דוכ
 הדרכ זארד אר דוכ תסד םֶהְרבאְו :תשאדנ |

 חבְד אר שיוכ רספ את תפרנ אר דראכ
 ןאמסָא זא דנואדכ 'התשרפ לאח רד = : דיאמנ |
 םֶהְרְבַא יא  תפנ דאד רד .ארנ אהב

 : דוב תסד תפנ : ובל דרכ ה םֶהְרְבִא יא

 יסרתימ אד5 זא ות הכ םתסנאד ל הכ :
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 בכ | שיאדיב רפס אי תישארב
 אריו

 גרד ןמ זא אר דוכ 'הנאני רספ הכנונ

 אר דוכ ןאמשנ םֶחְרְבַא האננָא :יתשאדנ
 ה בש .רד.ינוק ךנא הכ דיד הררכ דב
 ספ הדש ראתֿפרנ שיאה ךאִׁשְב יהשיב רד

 ץוע רד ארנָא התפרג אר גוקו תפר ֶהָרָבֲא

 :דינארדנ ינתכוס יינאברק יארב. דוכ ךספ
 דימאנ הארו הֹוהי אר עצומ ןָא סֶהְרְבַאו

 הוכ רד דושימ התפג זורמא את  הכנאנְנ

 :דש דהאוָכ הדיר הוה
 זא  םֶהְרְבַאב דנואדכ יהתשְרפ רניד ראב
 דיונימ דנואדכ תפגו :דאד רד אדנ ןאמסָא
 אר ראכ ןיא הכנוג םרוכימ ססק דוכ תאדב
 ותשע דו ירד אר דוכ .הנאגי .רטפו ידרכ
 ריתכ ארת תיירדו םהד תכרב ארת הניִארה

 ייאה גיר לתמו ןאמסָא ןאנראתס דננאמ םזאס
 יאהזאןרד ות תיירדו תסאירד 'הראנכ רב הכ

 תיירד זאו :דש דנהאוכ ףרצתמ אר דוכ ןאנמשד

 תפאי דנהאוְכ תכרב ןימז יאה תמא עימנ ות

 דמ  סהרבא ספ :ידנש ארמ לוק הכנונ
 הב התסאכרב ןאשיאו תשנרב דוכ ןארכונ
 רֶפְּב רד םֶהְרְבַאו דנדמָא םה אב עַכְׁש ראְּב
 :דש ןכאס עַבְׁש
 םנוכא הב הב רומא ןיא זא דעב דש עקאוו

 :רארב .ךונ הָּכלמ ךעא דנתפג הדאד רבב
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 גכ בכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש ייח |

 ינעי :תסא הדייאז ןארספ רוחנ תרדארב
 לָאומקו זוב שרדארבו ץוע וא 'הדאז תסכנ
 ףלדיו ׁשֶּרְלֲּּו  וזָחו דשכו | :םכְרֶא רדפ
 ' תסא הדרוָא אר הֶקַבְר לֶאּותְּבּו :לַאּותּבו
 רדארב רֹוחָנ יארב | הָּכְלְמ אר תשה ןיא
 םאנ הָמּואְר הכ וא זינכו :דײאז םֶהְרְבִא
 אר הָכָעְמו שחַתּו םַהו חַבָמ זינ וא תשאד
 : דייאז

 5 פ פ

 גכ באב

 תפהו תסיבו דצ הרש ינאנדנז םאיאו
 :הרש ךמע יאה לאס תסא ןיא דוב לאס
 רד דשאב ןֹורְבַח הכ עַבְרַא תירק רד הרשו
 הרָׂש יארב את דמָא םֶהְרְבַאו דרמ ןַענְכ ןימז <

 | :דנכ היִרְנְו םַתאַמ

 אר תַחְיִנְּבּו תסאֿברַב דוכ תַיַמ דזנ זא םֶקְרְבַאו .
 ביר אמש מ ןמ  .תפנ הרכב באיה

 ןמ תייכלמב דוכ דזנ זא ירבק םתסה ליזנו
 ןֿפַד דוכ יור שיפ זא אר דוכ תיימ את דיהד =
 :דנתפנ םֶהָרְבַא באונ רד תהרנב סב :םנכ ה

 ןאימ רד ות ונָשְב אראמ ןכס ןמ יאלומ יא =
 רבקמ ןירַתֶהַב רד ייתסה אדכ סיִאר אמ |
 זא םאדכ ןיה ןכ ןפד אר דוכ תִיִמ אמ יאה =
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 נכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 | הרש ייח

 רכות ערד ות וא אר שױכ רבק אמ
 קב :נכ ןפד אר דוכ תימ הכ תשאד

 ינעי ןימז ןָא ָלהַא דזנו תסאכרַב םֶהָרְבַא .
 באטכ אר ןאשיאו :דומנ םיִׂטעַת תַחְדיִנְּב
 תיימ הכ דשאב אמש יצרמ רנא תפנ הדרכ

 ארמ ןכס םנכ ןפד וכ דזנ זא אר דוכ |

42 

 אי

 שראפס ןמ יארב רחצ-ןֶּב ןורפָע הבו דיונשב

 א םכי אר הלפכמ יהראנמ את :דינכ
 ןמב תסא עקאו שנימז ראנכ רד וא ךאלמַא
 יארב אמש ןאימ רד םאמת תמיקב דהד
 ןאימ רד ןורפעו :דראפסב ןמ תִייכְלְמב רבק
 רד יִתְח ןֹורפע ספ דוב התסשנ תַחַנְּב
 רהש 'הזאורדב הכ המה ינענ תַחדיִנְּב עמאַסמ
 :תֿפג םֶהְרְבִא באוָנ רד דנדשימ לכאד וא
 ןמז ןָא "ןנשב ארמ ןכס יינ ןמ יאלומ יא
 ןַא רד הכ אר יהראנמו םשכבימ ותב אר
 דוכ םוק יאנבא ךוצחב םהדימ ותב תסא

 :ןכ ןפד אר דוכ תַימ םשכבימ ותב ארנָא +

 : דומנ םיטעת ןימז ןָא להא דזנ םֶהְרְבִא ספ
 הדרכ באטכ ןימז להא עמאסמב אר ןֹורַפֲעו
 םראד סאמתלא יתסה יצאר ות רגא תפנ
 ותב אר ןימז תמיק ינכ תבאנא ארמ ץרע
 אָננֶָא רד את יאמרפ לובק ןמ זא םהדימ
 רשאנ רח ןורבע :םנכ ןפד אר דוכ תַימ

 אי ---



 דכ נכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש ייח :

 יושב ןמ זא ןמ יאלןמ "א :תֿפנ םֶהְרְּבַא
 ןיא תסא הרקנ לאקתמ דצ ראהָנ ןימז תמיק
 :ןכ ןֿפד אר דוכ תימ תסיִנ ותו ןמ ןאימ רד

 ןָאו דומנ תבאָנא אר ןֹורפֲא ןכס םֶהְרְבַא ספ
 .דוב התפנ תֶחְַנּב עמאסמ רד הכ אר יִנַלְבַמ

 הָלְמאֲעמלַא ניאר 'הרקנ לאקתמ דצ ראהָנ ינעי =
 הכ ןֹורְפע ןמז ספ :דרכ ןו ןורפע דזנב |
 ינעי תסא עקאו אָרְמִמ רבארב הֶלֶּפַכִמ רד .

 ינאתכרד 'המה אב תסנָא רד הכ יהראנמו ןימז

 ילאְוֲחו דודח 'ימאמת רדו ןימז ןֶא רד הכ
 . רוצחב םֶהָרְבַא תייִכלְמב :דש ררקמ דוב ןֶא =

 לכאד ׁשֹרְהַׁש 'הזאןרדב הכ המה ינעו תַחהיִנְב
 י הָרָש דוכ 'הָנֹז םֶהְרְבִא ספ ןֶא זא :דנדשימ
 לבאקמ רד הֶלְפְכִמ יארחצ 'הראנמ רד אר

 ןפד ןַעְנְּכ ןימז רד דשאב ןֹוהְבָח הכ אָרְמַמ
 תסנָא רד הכ יהראנמ אב ארחצ ןָאו :דרכ

 רבק תהְנב םֶהְרְבִא תייכלמב תַחְיִנָּב בנאָנ זא =
 :דש ררקמ |

 דכ באב

 דנואדכו דש הדרוכ לאסו ריפ םֶהָרְבֲאּו |
 :דאד תכרב נג רה רד אה סבבה

 "| 'הנאכ גרוב הכ רוכ םדאכב םֶהָרבַאו
 5 RE רו דוב דאתכמ וא ךלמי אמ םאמת רבו .
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 דכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 | הרש ייח

 0 אה רז .אר רוכ תסד קנכא = תפנ

 הכו ןאמפא יאדכ הוה הבו :ראדנב
 םרספ יארב ינז הכ םהדימ ססק ארת ןימז
 ןאשיא ןאימ רד הכ ןאינאענכ ןארתבד זא
 + םדלומבו ןמ תיאלוב הכלב :יריננ .םנכאס
 :יריגב קחצי סרכפ יארב ינז אָננֲא זאו ורב
 דשאבנ יצאר ןז ןֶא דיאש תפנ "וב םדאכ

 אר תרספ איִא דיָאיב ןימז ןידב ןמ אב הב
 זאב ידמָא ןוריב ןָא זא הכ ינימז ןאדב
 ארמ רספ ראכנז תפג ארויו םֶהְרְבַא :םרב

 ןאמסַא יאדכ הָוהי :ירבמ זאב אננאדב

 :הדלמ  ןימז = או םרדפ יהנאכ זא ארמ הכ

 הא ו( לכ סיכת ןמבו . ידרוָא = ןוריב :ןמ
 ות תירדב אר ןימז ןיא הכ תפג הדרוכ
 הר שיפ אר דוכ 'התַשְרִפ וא דאד םהאוכ
 זא םרספ יארב ינז את דאתסרפ דהאוכ ות
 אב ןדמָא זא ןז ןָא רגא אמא :ירינב אָננָא

 יחאוכ ירב ןמ םסק ןיא זא דהדנ אצר ות

 כ אאדב ארמ רספ ראהנ ןכיל דוב
 ארכו אר דוב תסד םדאכ ספ :ױבנ

 רמָא יא רדו דאהנ םַהְרְבַא דוכ יאקָא
 כ :דרוכ םסק וא יארב
 רוכ יאקַא ןארתש זא רתש הד  םדאכו
  תסדב שיאלומ לאומא 'המהו תפרב התפרג



 דכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש יח

 רד רֹוחְנ רהשב הדש הנאור ספ דוב וא

 הכ ימאננה רצע תקובו :דמָא םירָהנ םרא

 ןארתש דנדמָאימ ןוריב בָא ןדישכ יארב ןאנז

 כַא האנ בל רב רהש נראכ רדר אר רוב
 םיאקָא יאדכ הֹוהְי יא תפגו :דינאבאוכ
 אבו אמרפב באימאכ ארמ זורמא םֶהְרְבַא
 רב ןמ ךניא :אמנב ןאסחא םֶהְרְבַא םִיאקָא
 ןארתכדו םא הדאתסיא בָא יּהמְׁשָג ןיא
 ןוריב בָא ןדישכ תהָנב רהש ןיא להא
 הכ ירתכד ןָא הכ דושב ןינְג ספ :דניָאימ

 את רָא . דורפ אר דוכ "ובס םונ רב
 זינ אר תנארתשו שונב דיונ ואו  םשונב

 יהדנב ביצנ הָכ דשאב ןאמה םנכ באקט

 םנאדב ןידב את ישאב הדרכ קחי דו3
 :יהדומרֿפ ןאסחא םיאקָא אב הכ

 דוב הדשנ גראפ ןתפנ ןכס זא חנה ואו
 רספ לַאותב רתכד הקבר האנאנ הכ
 דמָא ןוריב םֶהְרְבִא רדארב רֹוהָנ ןז .הָּכְלִמ
 ראיסב רַתָכֹד ןָאו : תשאד ףתַכ רב ייובסו
 ארוא ידרמו דוב הָרָכאבַו רטנמ וכינ
 יובסו תפר ורפ המשְנב ספ דוב התכאנשנ
 האגנָא :דמָא אלאב הדרכ רפ אר דוב
 תפנו תפאתשב וא | לאבקֶתסֶאב םדאב
 :ןאשונב ןמב דוכ ױבס זא בָא יהערנ
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 דכ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 :הרש ייח

 אר יחכ ױבסו שונב ןמ יאקָא יא תֿפנ

 אר ההרוא .דופ .דוכ תסד רב  ודוזב
 רש נראפ שנדינאשונ זא ןוו :דינאשונ

 וא את םשכב זינ תנארתש יארב = תפנ
 כ רכ הכס סב :רדנתסיא ואב  ןדישונ

 האו וסב זאבו דרכ ילאכ רוכבָא רד ידוזב
 שנארתש 'המה רהב זאו דיודב ןדישכ יארב
 הוב התכוד םשנ יװ רב דרמ ןָאו :דישכ
 רפכס דנואדכ הכ דנאדב את תשאד תוכסו
 :תנ אי  תסא הדומנ רַתַא תירוכ ארוא
 זאב ןדשונ זא ןארתש ןוג דש עקאוו

 םינ יאלט 'הקלח דרמ ןָא הכ  דנדאתסיא
 שיאה תסד יארב ןיננרבא ודו ןֶז לאקתמ
 ןוריב דוב אהנָא ןזו אלט לאקתמ הד הכ
 .רככ המכה הב וגב ןמב תב :רדרוָא
 דשאב אמ יארב ייאְג תרדפ 'הנאכ רד איָא
 ןמ תֶפִּג ארו :םרב רסב אר בש את

 .רּוחָנ זא ארוא הכ הָּכְלִמ רספ לַאותּב ְךַתָכֹד
 האכ אמ דמ תפנ ודבו :םשאבימ דייאז

 :לזנמ יארב זינ יאָנו תסא ןאוארֿפ ףלעו
 ₪0 ףכאהב :הדש םכ ידרפ ןָא האננָא
 הוהי דאב ךכאבתמ תפנו :דומנ שָתְסְרפ
 :דוכ יאֿפװ ףטל הכ םהְרְבא םיאקָא יאדכ
 רד ןמ ות תשאדנ .גירד םיאקָא זא אר
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 דכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש יח מ

 ןארדארב 'הנאכב ארמ דנואדכ םדוב האר
 רתכד ןֶא ספ :דומרֿפ ייאמנ האר םִיאקָא

 שוכ רדאמ 'הנאכ להא התפר ןאוד ןאוד
 אר הֶקְבְרר :דאד רבכ עיאקו ןיא זא אר

 ןָא דמב ןֵבל ספ תב םאנ ןְבל :ירדארב
 :דמָא ןוריב ןאוד ןאָוְד המְשָנ רסב דרמ =

 אראה ןיִננרבאו הקלח ןָא ןוָג הכ דש עקאוו
 יאה ןכסו דיד דוכ ְךהאוָכ יאה תסד רב
 ןֶא תפנימ הכ דינש אר הֶקְבְר דוכ רהאוכ
 דמָא ו דזב תסא התפג ןמב ןנג דרמ |

 הדאתסיא המשְגנ רסב ןארתש דזנ ךניאו

 ארָנ איב דנואדכ ךראבמ יא תפכ דוב

 חכ

₪ 

 .יארב ילזנַמו .אר הנאב ןמ *יהדאתסיא ןוריב
 :סא התכאס אָיַיהמ ןארתש .

 ןארתש ןָבְלו דמָא רד הנאכב דרמ ןָא ספ
 בָאו דאד ןארתשב ףלעו האכו ררכ זאב אר
 | שיאקפר יאה יאפו שיאה יאפ ןתסש תהננב

 תפג "ו ידנדאהנ רא שיב אנה :הוא

 םרוכנ יג םוננ זאב אר דוכ דוצקמ
 :םתסה םֶהְרְבַא םדאכ ןמ תפנ :ונב תפנ 9

 ואו הדאד תכרב ראיסב ארמ יאקָא דנואדכו
 הרקנו אה המְרו אה הלנו תסא הדש גרוב
 ודב ןאנאלאו ןארתשו ןאזינכו ןאמאלנו אלטו =

 זא דעב הרש םִיאקָא 'הָנְוו :תסא הדאד .
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 הכ ׁשיאדיפ רפס אי תישארב

 = | הש יח
 חֶננָאְו דײאז םיאקַא יארב ירספ ןדש ריפ
 םַסק ארמ םִיאְקֶאְו :תסא הדאד ודב דראד

 ןארתכד זא םרספ יארב ינז הכ תפנו דאד
 :יריגנ םנכאס ןאשיא ןימז רד הכ ןאינאענכ
 ינזו יורב ןמ 'הליבקבו םרדפ 'הנאכב הכלב
 םהבג תכ יאקַאבו :יריגב םרספ יארב

 ןמב וא :דָאיִנ ןמ קארמה ןז ןָא דיאש
 סא הדוב ךלאס וא רוצחב הכ הֹוהְי תֿפג
 דאתסרפ דהאוָכ ות אב אר דוכ 'התשרפ

 את דינאדרג דהאוכ רַּתַא תַיְרָכ ארת פסו
 סרדפ 'הנאכ זאו סא הליבק זא םרספ יארב ינז
 תשנ יהאוָכ ירב ןמ םסק זא האננָא :יהינב

 = ותב ינז האגרה יתפר םא הליבק דזנב ןֶנ
 ספ :דוב יהאוָכ ירב ןמ דנגוק זא דנדאדנ
 הֹוהְי יא םתפנו םדיסר הֿמְׁשִנ ךסב זורמא
 ארמ רֿפס לאח רנא םֶהְרְבֲא םיאְקָא יאדכ
 :דרכ יהאוכ באימאכ םא הדמָא ןַאב הכ
 םא הדאתסיא בָא יהמשנ ןיא רסב ןמ ךניא
 = ןדישב יארב הכ ירתכד ןָא הכ דושב ןינְג ספ
 :דוכ ובס זא ארמ םונ 'נבו דיִא ןוריב בָא
 םאשָאיב) דוג ןמבו :ןאשונב בָא 'הַערנ

 ןז ןאמה וא םשכימ בָא זינ תנארתש יארבו

 .הדרכ ןמ 'הדאזאקַא ביצנ דנואדכ הכ דשאב
 הב לד רד ןיא ןתפנ זא הנה ןמו :תסא
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 דכ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש ייח | | |

 אב הֶקְבְר האגאנ הכ םדוב הדשנ גראפ
 le המשְנבו דמָא ןוריב דוכ ףְתַכ רב ובס
 א יהערנ םתפג "ובו דשכב בָא את תפר
 זא ידוזב אר דוכ ובס ספ :ןאשונב ןמב
 תנארתשו םאשאָיְב תפג הדרוָא ורפ דוכ ףתַכ
 אר ןארתשו םדישונ ספ םהדימ בָא זנ אר
 ות םתפג הדיסרפ וא זאו :דאד בָא וינ

 הכ רֹוחְנְוְּב לֵאֹותְּב ךתכד תֿפג יתסיכ ךתְכד
 אר הקלַח ספ דייאז וא יארב ארוא | הכלמ
 שיאה תסד רב אראה ןיננרבאו וא ניב רד
 אר דנואדכ הדרכ הדנס האננָא :םתשאדנ

 םֶהָרְבַא דוכ יאקָא יאדכ הָיהְו םדומנ שָתְסַרּ
 תסאר הארב ארמ הכ סדנאוָכ ךכאבתמ אר

 דוכ יאקָא ךדארב ְךתכד את דומרפ תיאדה .
 דיהאוָכב רנא ןונכא :םרינב ׁשֵרָסְפ יארב אר
 ארמ ספ דינכ תקאדצו ןאסחא םִיאקֶא אב
 את דיהד רבכ ארמ הנ רנאו דיהד רבכ
 לֶאותְּבו ןבל : םוש רַפָָהְר ףג אי תסאר ףרֶטב

 רדאצ דנואדכ זא רמא ןיא דנתפנ באוָנ רד

 םינאָוַת ימנ .דב אי ךינ ות אב תסא הרש
 ארוא תסא רצאח הָקְבַר ךעא :תֿפנ |

 דשאב תֶיאְקֶא רספ ןז רש הנאור התשאדרב .
 הכ דש עקאוו : תסא התפנ דנואדכ הכנאנג
 דינש אר ןאשיא ןכס םֶהְרְבַא םדאכ ןוִג
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 דכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 הרש ייח

 ַתאלֲא םדאכו :דרכ הדנס ןימזב אר דנואדכ
 הדרנַא ןוריב אראה תכרו אלט תאלָאו הרקנ

 קג אא .רדאמו רדארבו דרכ הקבר שכשיפ

 דנדרוכ שיאקֿפרו ואו :דאד הסיֿפנ יאה

 ןאדאדמאבו דנדרב רסב אר בשו דנדימאשָאו

 הנאור םיאקָא וסב ארמ תפנ התסאכרב
 רתכד דנתפנ וא רדאמו רדארב :דיימנ

 הנאור ןֶא זא דעבו דנאמב יור הד אמ אב
 ריזאסמ לטעמ ארמ תֿפנ ןאשידב :דוש
 . תסא הדינאדרג באימאכ ארמ רֿפס דנואדכ
 דוכ יאקָא דזנב את דַײאמנ הנאור ארמ ספ
 שנאבז ואו םינאוכב אר רתכד דנתפג :םורב
 דנתפג 'יובו דנדנאוכ אר הקבר ספ :םיסרפב
 ודמי :תפנ תפר יהאכ - דרמ . ןיא אב
 .אב אר שא היאדו הקבר דוכ רהאוָכ האננָא
 הקברו :דנדרכ הנאור שיאקפרו םִהְרבַא םדאכ
 אמ רהאוָכ ות דנתפנ יוב הדאד תַכרַב אר

 ות תיירדו שאב אה רורכ ראזה רדאמ יתסה
 :דנוש ֿףֶרצתמ אר דוכ ןאנמשד 'הזאורד
 ןארתש רב התסאכרב שנאזינכ אב הקבר ספ
 -==דנדידרג הנאור דרמ ןָא בקע זאו דנדש ראוס
 קַחְצּו :תפרב התשאדרב אר הֶקְבְר םדאכו
 וא הכ אריז דמָאימ יִאר יחל רֶאְּב האר זא
 םאש םאננה :דוב ןכאס בוננ ץרא רד
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 הכ | דכ שיאדיפ רפס אי תישארב | וו

 הרש יח
 רטַנ ןונו תפר ןוריב ארֶחַצב רכֿפַת יארב קַחְצִי |

 הָקְבְרו : דנָיָאימ ןארתש הכ דיד דרכ אלאב
 דיד אר קִחְצִי הדוכ דנלב אר דוכ ןאמשנ
 סדאכ זא הכ ארז :דמָא דורפ דוכ רתש זאו
 לאָבְקִתְסַאב ארחצ רד הכ תסיכ דרַמ ןיא דיסרפ
 ספ תסא ןמ יאקָא תפנ םדאכו דנָאמ אמ

 :דינאשופ אר דוכ התפרג אר דוכ עקרב
 דוב הדרכ הכ אר יאה ראכ 'המה םדאכו

 'המיִכב אר הֶקְבִר קָחְצִו = :תפנ זאב קֶחְצִיב
 התפרג דוכ יינזב ארואו דרוָא הרש דוכ רדאמ
 רדאמ תאפו זא דעב קֶחְצִו תסַב וא רד לד
 : תפרידפ יִלָסַת דוב

 הכ באב

 הרוטק הכ תפרג יז ראב רניד םֶהְרְבִאו
 ןידמו ןֵדָמו ןשקוו ןְרמז ואו :תשאד םאנ

 ןָשְקו :דיאז וא יארב אר חשו קּבְשיו

 םיִרּושא ןֶרָר נו דרוָא אר ןֶדֶת אָבַׁש
 הָפֲע ןיִדַמ ןארספו :דנדוב םמֵאלּו םישּוטְלו

 יַהָלְמִנ דנדוב הָעְדְלֶאו עֶדיבֲאו ְּךֹונֲחַו רָפַעְ
 < :דנדוב הָרּוטק דאלוא אהניא

 קֶחְציב אר דוכ ךלֶמיאמ םאמת םֶהָרְבַו |
 םֶהָרְבַא הכינאזינכ ןארספ הב אמא :דישָכַב
 .רד אר ןאשיאו דאד אָיאַטְע םֶחְרִבַא תשאד
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 הכ שיאדיפ רפס אי תישָארב

 הרש יה

 קחצִי שיוכ רספ דמ זא דוכ תאָיַח ןיה
 = תסנא :דאתסרפ יקרש ןימזב קרשמ ךנאָנב
 ינאנדנז הכ סָהְרְבָא רמע יאה לאס םאָיֶא
 -ןאנ םֶחְרבַאו :לאס ןנפו דאתפהו דצ דומנ
 הדש ריסו ריפ תייכוכיש לאמכ רדו דאדב
 שנארספו :דש קחלמ דוכ םֹוקבו דרמב
 הֶלְפכְמ !הראגמ רד ארוא לאָעְמשיו קֶחְצִי
 לבאקמ רד יִּתַת 'רַתצֶוְב ןרפָע יארחצ רד
 םֶהָרְבִא חכ ייארחצ ןֶא :דנדרכ ןֿפד אַרְמַמ
 םֶהרְבַא אָננָא רד דוב הדירכ תַחדִוִנְּב .זא

 דש עקאוו :דנדש ןופדמ הֶרָש שָא הנוזו

 שרספ אדכ הכ םֶהְרְבַא תאפָו זא דעב
 יִחָל רֶאְּב דמ קָחצְו דאד תַכרְב אר קֶחָצִ
 | :דוב ןכאס יאר
 = רֶנִה הכ םֶהְרבִא ןב לאעמשי שיאדיפ תסניא
 תסניאו : דייאז םֶהְרְבִא יארב הָרָׂש זינכ ירצמ
 יאה םסא קפאומ לאֵעַמְׂשִי ןארספ .יאהמאנ
 יהדאז תסכנ ןאשיא שיאדיפ בסַחב ןאשיא

 .עמשמו :םֶׂשְבַמו לֵאְּבְדַאֹו רֶדְקְו תיִבִנ לאַעָמַׁשי
 שיפנ רוטי אָמיִתְו רַדָח :אִׂשַּו הָמּודְו
 תסניאו לאָעְמְשְי ןארספ | דנאניא | :הָמְדְְ
 יאה הֶלחְו ןאדלב רד ןאשיא יאר םאנ
 :ןאשיא ליאבק בסח רימא הדזאוד ןאשיא
 לאס תפהו יסו דצ לאעְמְשי ינאנדנז תדמו
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RR הכ שיאדיפ רפס אי תישארב 
 תדלות |

 דוכ םסוקבו דרמב הדרפס ארנאָג הכ דוב
 רוש את הָלְוַח זא ןאשיאו :תשנ קחלמ
 תסא עקאו רּושַא תמסב רצמ לבאקמ הכ
 יחמה לבאקמ רד וא ביצנו דנדוב ןכאס
 :דאתֿפא וא ןארדארב

5A 

 םֶהְרְבַא 'סָרְרבַא ןב קֶחֶצַי שיאדיפ תסניאו
 דש הלאס להָנ קֶחְצִי ,ןונו :דרוָא אר קֶחצְ

 ןְבִל רהאוכו יִמַרֲא לאּותב ךתָכד הֶקבְר
 קָחְצִיו :תפרג ינזב סֶרֶא ןֵדַפ זא אר מרא
 דזנ דוב דאזאנ הכנונ דוכ 'הְנְוז יארב

 באָנתְסמ ארוא דננאדכו דרכ אעד דנואדכ |
 דו :דש הלמאח הָקְבְר שא הָנֹוו דומרפ
 תֿפנ וא דנדרכימ תַעְזאנמ וא םַתַר רד לפט
 ספ םתסה ןינָנ ארָנ ןמ דשאב ןנָנ רנא

 רוב דנואדכ :דסרפב דנואדכ זא את תפר
 םוק ודו דנתסה ות ןֶטַב רד תמא וד תֿפנ

 יגדנב אר וכ גרזבו תֿפאי דהאוכ טלסת
 , : דומנ דהאוָכ

 רד ןאָמַאֹות ךניא .דיסר שַלָמַח ַעַצו תקו ןות
 ןוריב םאפ ךרס ןיתסכע :דנדוב וא סחר
 ןימַשפ .ןיתסופ ךננאמ שַנָדב ימאמת דמָא
 ןֶאזא דעבו :דאהנ םאנ ושָע ארואו דוב

73 

 גע

 מ -

  מוק רב ימוקו דנוש  אדַנ ות סחר וא

 הכ



 דע

 - כ

 טכ

 וכ .הכ שיאדיפ רפס אי  תישארב
 2 תדלות

 < תסדב אר ישע יהנשאפו דמָא ןוריב שרדארב
 .דנדאהנ םאנ בֹוקעי ארואו דוב התפרנ דוכ
 הלאס תצַׁש קֶחַצַי ןאשיא תדאלו ןיח רדו
 ידאייצ ושעו דנדרכ וּומָנ רספ וד ןָאו :דוב
 .ךרמ בקע אמא דוב ייארחצ דרמו  רהאמ

 אר רשע קחצװ :ןשנ רדאנה לד הדאס
 דרוכימ ארוא דיצ הכ ארז יתשאד תסוד
 יור :ידומנ תבחמ אר בֹוקעי הקבר אמא
 ארחצ זא הדנאמאו וָשַעו תכפימ ׁשֶא בוקעי
 םֹודָא שֶא ןיא זא תפנ בוקעוב וָשעו :דמָא

 הדנאמאו הכ אריז ןארוכב ארמ רק ינעי)
 : דנדימאנ סודא ארוא בבס .ץא זא םא
 אר דוכ דאז תסכנ זחרמא תפג בוקַעי
 = תלאחב ןמ ךניא תפג ושע :שורפב ןמב
 ינדאז תסכנ זא ארמ ספ םא הדיסר תומ
 ןכ יארב הרמא תבנ בוקעי .:הדיאב הני

 תסכנו דרוכ ססק וא יארב ספ רוכב םַָק
 ןאנ בוקעיו  :תכורפ בוקעיב אר דוכ יגדאז
 .דשונו דרוכ הכ דאד ושעב אר סדע שֶאו
 = הוכ יידנאז תֶסכנ וָׂשֲע ספ תפרב התסאכרבו

 | :הומנ ראוכ 80

 | וכ .באב

 ןָא זא רג דש תדאח ןימז ןֶא רד יטחק
 ..- יי = קְחְצו דוב סֶקְרְבִא םאיִא רד הכ לווא טק



 : שיאדיפ רפס אי תישארב
 תדלות 4
 :תפר ררגב םיִּתְׁשִלְּפ האשדאפ ּדְלָמיִבַא דזנ |
 רצמב תפנ הדש רהאט "ו רב. דנואדכו |
 םוונב ותב הכ ינמזב הכלב אמ .דורפ |
 אבו אמנ ףקוַת ןימז ןיא רד :רוׁש ןכאס

 דאד םהאוכ תַכרב ארתו דוב םהאוכ ות
 אר ןימז ןיא םאמת ות תיירדו ותב הכ ארי
 םֶהָרְבַא תרדפ אב הכ אר ידננסו םהדימ |
 אר תַתיְרֹו :תשאד םהאוָכ ראָותְסא םדרוכ

 םאמתו םנאדרנ ריתכ ןאמסָא ןאנראתס דננאמ
 תיירד זאו םשָכְב ות תיירדב אר אה ןימז ןיא

 דנהאוכ תַכרְּב ןאהָנ יאה תמא עימָנ ות

 דינש ארמ לוק םֶהְרְבִא הכ ארז :תפאי <
 האננ ארמ םאָכְחַאְ ה רַמאַוֲאַו אָיאַצוו .

 : תשאד
 ןאמדרַמו :דומנ תמאקא ררְג רד קחצי ספ

 * דנדש אוג וא זא שנז 'הראב רד ןאכמ ןָא |
 הכ דיסרת אריז תסא ןמ ָךֵהאוָכ וא תפנ .

 הע

 וע

 \נ

 = אָננָא להא אדאבמ תסא ןמ יהָנֹח דוונב .
 דוב -רטנמ וכינ הכ הקבר רטאפב ארוא |
 דומנ ףקומ יתדמ אננָא רד ןונו :דנשכב =
 םיתשלפ האשדאפ למי הכ דאתפא ןאנָנ | :

 קָתְצִי ךניא הכ דידו דרכ הראטנ הגרד זא

 ףךלמיבא ספ : דנכימ חאזמ הָּקְבַר דוב 'הֶגֹוז אב

 תסת 'הְנְוז ןיא אנאמה תֿפנ הדנאוכ אר קחו =
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 וכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 | | תדלות

 קת  תסא ןמ רהאוכ הָכ יתפנ ארג ספ
 יו יאלב'אדאבמ הכ םתפנ ארז תֿפנ ודב

 פא ראכ הנ. ןיא תפנ ְּךֶלמִבַא :םרימב י

 וט

 - מ

- 
, 

 אב םֶוק זא וכי הכ דוב ךודזנ ידרב אמ אב הכ
 הדרוָא ימרנ אמ רבו דש באוָכמה תא הֶנְז
 ודק אר םוק מאמת ְּלַמיִבַאו :ישאב
 הָנֹוו דרמ ןיא ץרעְתמ הכיסכ תפג הדומרֿפ
 קחצו  :דרמ דהאוָכ הניָארַה דושב שא

 דצ לאס ןָא רדו דרכ תעארז ןימז ןָא רד
 :דאד תַכרְב ארוא דנואדכו דומנ אדיפ ןאדנְנ
 יקרת 'אנָאֿפ 'אנָא הדש נדב דרמ ןָאו
 הא ידרנ  גרזב  ךאיסב את דומנומ

 ריתב ןאמאלנו ןאואנ יׁשאָוַמו ןאדנֿפסוג 'הלג
 .'המהו :דנדרב דסַח וא רב םיִתשְלִפו דוב
 | שרד םאֵיַא רד שרדפ ןארכונ הכייאה האְנ

 דנתסב אר אהנָא םיִּתְׁשְלּפ דנדוב הדנַכ םֶהֵרבֲא

 תפג קֶמְצִיב ַּלֶמיִבָאְו :דנדרכ רפ ךאכ ואו
 ראיסב אמ זא הכ ארז ורב אמ דזנ וא
 0000/00 :יהדש רַתְנְרוב
 רָרּני ידאָו רדו תֿפרב אָננֲא זא קָחְצְי ספ
 האו .:דש ןכאס אננָא רד .הדמָא דורפ
 םֶהָרְבַא שרדפ םאָיַא רד הב אר בָא יאה
 תאפו זַא דעב אר אהנָא-.םיתשלפו דנדוב הדנכ
 = דנכ ןנ רס זא קחֶצְי דנדוב התסב םֶרְרְבִא
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 וכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 תדלות

 שרדפ הכ ייאה םאנב דומנ יִמָסמ אר אהנָאו
 רד קֶחְצִי ןארכונו :דוב הדימאנ אר אהנָא

 רד יהָדְנַו בָא האָו דדו הַרֿפַה ידאו ןָא
 ןאנאבש אב רֶרְּג ןאנאבָשו = :דנתפאי אָננָא
 ןָאזא בָא ןיא דנתפנ הדרכ הָעְזאנמ קֶחְצְ
 הכ הריז דימאנ קָשָע אר האג ןֶא ספ תסאמ .

 דנדנכ רניד יהאנו :דנדרכ .העזאנמ ײ אב
 ארנָאו דנדרכ גנְנ זנ .ןָא יארב ןאננמה
 הדרכ וכ | אָננָא זאו | : דימאנ הֶנַטָש
 דרכנ ננ :ןא יאהבו נב התה וו
 הכ | תפנ הדימאנ | תובחר | ארנָא ספ

 .רדו תסא הדאד תעסו אראמ דנואדכ ןונכא |
 הב אָננָא וא ספ :דש םיהאוָכ דוראב ןימז
 דנואדכ בש ןאמה רד :דמָא עבָׁש רַאְּב
 תרדפ יאדכ ןמ תֿפנ הדש רהאט "ו רב
 ןמ הכ ארז שאבמ ןאסרַת םתסה םֶרְרְבא
 תיירדו .םהדימ תכרב אדתו םתסה ות אב

 ןאְוארֿפ םֶהְרבַא דוכ 'הדנב רטאכב ארת
 אנב אָננָא רד יהבֹדמו :תכאס .םהאוָכ
 אר דוכ יהַמַּו דנאוכ אר הָוהְי םאנו דאהנ

 אָגנָא רד יהאָנ קָחְצי .ןארכונו דומנ אפ רב 4
 - :דנדנכי

 תזְחַא דוכ באחצַא זא וכי קאפתַאב ּךְלְמיִבַאו
 רֶרָג זא דוב וא ראלאסַהָּפְס הכ לכיפו םאנ
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 וכ שיאדיפ רפס אי תישארב

 תדלות
 ארָג תֿפנ ןאשידב קֶחְצִו :דנדמָא וא דזנב

 :תואדע ןמ אב הכנָא אב חידמָא ןמ דונ
 =דנתפנ :דידנאר דוכ דזנ זא ארמו דידומנ
 תסת אב דנואדכ הכ םיא הדימהפ קיקחתב
 ידהעו דשאב ותו אמ ןאימ רד ידננֹוס םיתפנ ספ

 :ףוכנ ידב אמ אב אח :םידנב הב ות אב
 זא רינ הכלב םידנאסרנ יִררָצ ותב הכנא)
 הנאור יתמאלסב ארתו םידרכנ ותב יכינ
 'האננָא :יתסה דנואדכ ךראבמ ןונכאו םירומנ
 דַנדְרּוכו דומנ אפ רב יתַפאָיִצ ןאשיא יארב
 אב התסאכרב ןאדאדמאב  :דנדימאשָאו
 .עאדו אר ןאשיא קַחְצִו דנדרוכ םסק רגידכי
 רדו :דנתפר יתמאלסב "יו דזנ וא ספ דומנ
 הדמָא קִחְצִי ןארַכְנ הכ דאתפא ןאנְנ זר ןָא

 הדאד רבכ דנדנכימ הכ יהאנ ןָא זא ארוא
 דימאנ העבש ארנָא ספ :םיתֿפאי בָא דנתפנ
 עַבש רֵאָּב זורמא את רהש ןָא בבס ןיא זא
 1" :דראד סאנ
 רתכד תידוהי דוב הלאס להָנ יִשָע ןונו
 ינזב אר יִּתִח ןליִא רתֶכד תַמְׂשְּבו יִּתַח "יִרָאְּב
 הקברו קָחְצִי ןאנ יכלַת תעאב ןאשיאו : תפרנ
 = | : דנדש
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 זכ שיאדיפ רפס אי תישארב :
 תדלות

 וכ באב

 ראת ןדיד זא שנאמשנו דש ריפ קָחְצִי ןונו
 הדיבלט אר וָשָע דוכ גרוב ךספ דוב התשנ
 תפני :ךיבל .תפנ ןמ רסב א .תפנ וב
 ימנ אר דוכ לְנַא תק סא הדש ריפ ךניא
 ׁשֵכְרַת ינעי דוכ ָחאלְס ןּונכַא ספ :םנאד
 ירינכנו 'ןרב ארחצב התפרנ אר שיוָכ ןאמְבו
 הכנאננ ןמ יארב ישרוכו | :רינב ןמ יארב
 ןכ רצאח ןמ דזנ התכאס םראדימ תסוד

 תכרב ארת םנדרמ זא לבק םנאגו םרוכב את =
 כס ושע דוכ רספ הב קַחצַי ןונו :דהד:

 את תפר ארחצב וׂשעו דינשב הקְבְר תפנימ

 הקבר האגנָא :דרנָאב הדרכ דיצ ירינבנ
 רדפ ךניא תֿפנ הדנאוכ אר בֹוקעו דוכ רספ |
 באטכ אר וׂשע תרדארב הכ םדינש ארת '
 הדרֶוָא יראכש ןמ יארב :תֿבנמ הדרב |
 זא לבקו םרוכב ארנַא את זאסב ישרוב
 :םהד תַכרַב דנואדכ רוצח רד ארה םנדרמ |
 רד ןנשב ארמ ןכס ןָאלַא ןמ רספ יא ספ

 הלנ וסב :סנכימ רמא -ךתכ ןמ הָננָא
 ןמ דזמ אהוב זא בוכ יהלאנב ודו באתשב |
 תרדפ יארב ײאדנ אהנָא וא את רֶנָאיב |
 ארְנָאו :םזאסב דראדימ תסוד הב ירוטב |
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 זכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 | תדלות

 .הבכ אר  דרוכב :את רבב תרדפ דמ
 הראמב בוקע)  :דהד תכרב :שתאפו זא
 ידרמ וׂשע םרדארב ךניא ת5נ הֶקְבְר דוכ

 :םתסה ױמ יב ידרמ ןמו תסא ראד יומ
 רח דאמנ סמל ארמ םרדפ הכ דנאש
 ץועב תנעָלו םושב יהְרְבְסִמ לּתמ שרטנ
 תנג הב שרדאמ :םרוָא דוכ רב  תכרב
 טקפ דאב ןמ רב ות תַנעל ןמ רספ יא
 ןמ יארב ארנָא התפרו "ןנשב ארמ ןכס
 דוכ רדאמ דמ התפרגו תפר ספ :רינב
 הכ  ירוטב תכאס ישְרוכ שרדאמו | דרְוָא
 רָכאפ 'המאָג הקבְרו :תשארימ תסוד שרדפ

 תו יא רמ הכ אר ושע דוכ נרזב ךספ
 בֹוקעַי דוכ רַתַהַכ רספב התפרג דוב הנאכ
 תסד רב אראה הלאנֹוב תסופו :דינאשופ
 מכ שרופו :תסב וא ןדרנ המרת אה
 בוקעי דוכ רספ תסדב דוב התכאס הב
 ה תפנ הדמא דוכ רדפ דמ ספ :דרפס
 :ןמ רספ יא יתסיכ ות ְךִיִבל תפנ ןמ רדפ
 'הדאז תסכנ ןמ תפג דוכ רדפ הב ביקעו

 םדרכ ידומרפ ןמב הָגנָא םתסה וָשַע ות

 את רוכב ןמ ראכש זאו ןישנב זכרב ןָאלַא
 . רספב קחְצי :דחד .תכרב אהמ תנאג

 --- |  יחֿפאי ידוז ןידב הנוננ ןמ רספ יא תפג דוכ



 זכ שיאדיפ רפס אי תישארב

 תדלות |
 קָחְצִי :דינאסר ןמב ות יאדכ הווי - תֿפני
 את איב ךידנ ןמ רספ "א תֿפנ בוקעיב

 ושע ןמ -רספ ות איִא הכ םנכ סמל ארה
 דוב רדפ  דזנ = בוקע סב :הנ איי יתסה
 זאָנָא תפנ הדרכ סמל ארואו דמָא קחְצִי
 יאה תסד אה תסד ןכיל תסא בוקעו זאוָא
 תסד הכ אריז תכאנְשנ ארואו :תסא ושע

 ינמ וָשַע שרדארב יאר תסד לתמ שיאה
 ות איִא תפנו :דאד תָכרַב ארוא ספ דוב ראד
 ספ :םתסה תֿפנ יתסה וׂשע ןמ רספ ןאמה
 דוכ רספ ראכש זא את רֶוָאיב ךידזנ תפנ

 ה דז סבי דהד תכרב ארת םנאנו .םרופב
 :דישונו דרַנָא שיארב בארשו דרוכבו דרוָא

 ךידזנ ןמ רפספ "כא :הפנ הכביסה שבו

 ארוא הדמא . ךידוג ..םפי-  סנבב אר

 ארוא הדיוב ארוא סאבל 'הַחיאְרו דיסוב
 ןמ רספ יהֲחיאר אנאמה תפנו דאד תַכרַב
 דנואדכ הכ תסא ייארחצ יהַהאר דננאמ
 ארת אדכ ספ :חשאב הדאד תַכרַב ארנָא
 ינאָוארֿפ זאו ןימז יהַבְרַפ זאו ןאמסָא םנבַׁש זא
 ארת אהמוק :דיאמרֿפ אטע הרישו הל
 רב דננכ סיטעְת ארת ףיאָוַו דניאמנ ינדנב
 תרדאמ ןארספו יוש רַָרָס דוב ןארדארב
 ארת הכרה דאב :ןועלמ דניאמנ םיטעת ארת
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 = זכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 | | תדלות

 דנאוכ ךראבמ ארת הכרהו דנכ תנעל
 :דאב ךראבמ
 בוקעיב ןדאד תכרב זא קֶחְצִי ןונ דש עקאוו
 .זא בוקעי ןתפר ןוריב דרנמב דש ראפ
 זא ושע שרדארב הכ קָחְצִי דוכ רדפ רוצה
 תכאס .ישרוכ הנ ואו  :דמא זאב ראכש

 הדב תפנ רוכ רדפב הדרוא דוכ רדפ דזנו

 את דרוכב דוכ רספ ראכש זאו דזיכרב ןמ
 וב קחי שרדפ :דהד תכרב ארמ תנא
 ות ןיתסכנ רספ ןמ תפנ יתסיכ ות תֿפנ
 קחצִי רב דידש 'הזרל האגנָא :סתסה ושָע
 הכ דוב הכ ןֶא ספ תֿפג הדש ילותסמ
 וא לבה דרוא םיארב הדרכ = דיצ ירינכנ
 תַכְרַב ארואו םדרוכ המה וא ות ןדמָא
 :דוב דהאוַכ ךראבמ וא עקאולא יֿפו םדאד
 'יהרענ דינש אר דוכ ךדפ ןאנכס ןוָנ וׂשֲע

 דוכ רדפב הררַנָא רב ךןִלַת תֶיאָהְניִבו םיטע
 :החב תכרב ןינ ןמב ןמב סרדפ יא תפנ
 ארה תכרבו דמַא הלהב תרדארב תֿפנ
 = דנדאהנ יבוכב בוקעי ארוא םאנ תפג :תפרג
 -דרָוא רד אפ זא ארמ הבתרמ וד הכ אר
 ַתְכרַּב ןונכַאו תפרג ארמ יינדאז תֶסכְנ לוַא
 ןמ יארב איִא תפג ספ תסא התפרנ ארמ
 באונ רד קתצי :יתשאדנ האננ יתָברְב זינ
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 זכ שיאדיפ רפס אי תישארב |

 תדלות

 םתכאס רורס ות רב ארוא ךניא תפנ ושע
 םדינאדרג וא ןאמאלנ אר שנארדארב 'המהו

 ןָאלַא ספ םדאד וא קר אר הרושו הלו |

 רדפב גשע: :םנבנ:ות יאהב -ןמ- רספ א

 תכרב ךי ןימה איִא ןמ רדפ יא תֿפנ דוכ
 תכרב םרדפ כא מנ ןמבכ וסב ינשאד מנ

 שרדפ :תַסיִרְנַב דנלב ו:אוָאב ושעו הדב
 ות ןכְסַמ ךניא תפג וא באוָנ רד קֶחְָצִי
 זא ןאמסַָא םנבש זאו ןימז יהברֿפ זא (רוד)

 תסוז יהאוכ תריִשמְׁשְבַו :דוב דהאוב אלאב |
 עקאוו דרכ יהאוָכ ינדנב אר דוכ רדארבי
 ארוא גוי ידז זאב רס ןוג הכ דש דהאוכ
 : תכאדנַא יהאוָכ דוכ ןדרנ זא
 בוקעיב שרדפ הכ יתָכרֶב ןָא בבסב ושעו
 לד רד ושעו .דיזרנ ץנב וא רב הב האל

 ךידזנ םרדפ יארב ירג הָחְונ םאָיִא תפנ דוב

 םהאוכ אר בוקעו דוכ רדארב האננָא תסא .
 דוכ גרוב רספ ןאנכס זא הָקְבְו :תשב
 ךנוכ רספ הדאתסרפ ספ תפאי יהאנָא ושע

 ךעא תֿפנ ודב הדנאוכ אר בוקע דוב
 יִלְסת אר דוכ ות 'יהראב רד ישע תרדארב
 ןַאלַא ספ :דשכב ארת הכניִאב דהדומ |
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 דזנ התסאכרבו ןנשב ארמ ןכס םרספ יא
 זור דננו :ןכ רארפ ןרחב ןבנ) םררארב
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  חכ זכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 | תדלות

 ?רדרנדב תרדארב םשכ את ןאמב װ דזנ
 האו דדרתב ות זא תכהארב בצו את
 םתסרפימ האגנָא דנכ שומארפ ידרכ ודב
 זא דואב ארָנ םרנָאמ זאב אָגנָא זא ארתו
 הָקְבְרְו :םוש םּורָחַמ זורכי רד ודרה אמש
 אי א תה ןארתכד בבסב תפנ קסציב
 זא יז בוקעי רנא םא הדש ראזיב דוכ
 יא ןארתכד הכ ינאניא לתמ תֶח ןארתכד
 הדיאפ הָג תאָיַח זא ארמ דרינב דנא ןימז
 ה :דוב דהאוכ

 חכ באב

 תַכרַּב ארוא הדנאוְכ אר בוקע. קֶחְציו

 .ןא יז תפנ הדומרפ רמא הארואו דאד
 = םֶרֶא ןדפב התסאכרב = :רינמ ןענכ ןארַתַבֹד
 < אננָא זאו ןרב לֵאּותְב תרדאמ ךדפ 'הנאכב
 = יארב תרדאמ ךדארב ןֶבֶל ןארַתָכד וא יע
 = תכרב ארת קלשמ ךדאק יאדכו :רטב דוכ
 ות זא את דואס ריתכו רנואב ארתו דהד
 תֶכרבו | :דנָיָא דב ראיפב יאה תמא
 אב ות תצרדבו ותב דהד ותב אר םֶהְרבא
 אדכ הכ יוש דוכ ַתַבְרֹנ ןימז ָּתְראָו את ות:

 בֹוקעי קֶחַצי ספ :דישכב םֶרְרְבַאב ארנָא
 ןֶבָל דונ סֶרֶא ןדפבו דומנ הנאו אר
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 חכ שיאדיפ רפס אי תישארב

 אבוו ו

 ביקעי רדאמ הָקְבַר ךדארב יִמָרַא  לאּותְב
 a | : תפר ושעו
 אר בוקע קִמֶצי הכ דיד ןוָנ ושע אמאו

 דומנ הנאור םֶרֶא ןדפב ארוא חדאד תַכרַב

 הפ

 : ץח דו דרינב דוכ יארב ינז אָננָא זא את:

 דוב התֿפנ .הדרכ רמא הב . ןדאד .תכרב
 הכנואו :רינמ :ןענכ ןארתבד והא רינו הכ
 הדומנ תעאטא אר דוכ רדאמו רדפ בוקעי
 ןארתכד הכ דיד ושע ןונו :: תפר םֶרֶא רדפב

 ספ :דְנַא דב קָחְצִי שרדפ רַסַנ רד ןענכ
 רתכד תלחמו תפר לאעֶמְׁשי דמ ושע
 תווָבְנ רהאוֿכ הכ אר םֶהָרְבַא ןב לאָעְמשי

- 

  :תפרנ ינזב תשאד הכ ינאנז רב הָואָלע דוב

 .ם

 יוסב הדש הנאור עָבָש רֵאַּב זא בּוקָעָי אמאו

 אָגנָא רד הדרכ לּומ יעצומבו :תֿפר ןֶרִח
 בורג באתפַא הכ ארז דרב רסב אר בש
 | תתפרג אר אָננָא יאה ננס זא יכַו דוב הדרכ
 : דיבסכב אננאמה רדו דאהנ דוכ דפ רז
 רב ןימז רב ינאָבְדְרנ האנאנ הכ דיד יבאוכו
 ךניאו דסרימ ןאמסַאב שרס הכ הדש אפ |
 :דננכימ לוזנו דועצ ןָא רב אדכ ןאנתשרפ |

 דיונימ הדאתסיא ןֶא רס רב דנואדכ לאה רד
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  חכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 אצלה <

 יאדכו  םֶקְרְבִא תרדפ ןאדכ הֶוהְי םתסה ןמ
 .יהתפב ןא רב ות הכ אר ינמז ןיא קָחְצִי
 ות הירח - :םשכבימ ות תרד הבו ותב
 קרשמו בָרנמבו דש דנהאוָכ ןימז ראבג דננאמ
 .זַאו ות זַאו דש יהאֹוָכ רֶׁשֲתֹנמ בוננו לאמשו

 דנחאוכ תַכרְב ןימז ליאבק עמג ות לסנ
 רה רד ארתו םהסה ות אב ןמ ךניאו : תפאי
 ןידב ארת את םיאמרפ תטפאחמ יִוָר הכ ייאָנ

 התפג ותב הָננָא את הכ אריז םרוָא זאב ןימז =

 :דרכ םהאוָכנ אהר ארת םרוָאנ אָנב םא
 תפנו דש ראדיב באוָכ זא בוקעי ספ

 :םתסנאדנ ןמו תסא ןאכמ ןיא רד הָוהְי הָתַבְלַא

 יכאנְסְרַת ןאכמ הָג ןיא תפג הדש ןאסרת ספ

 תסא ןיאו אדכ יהנאכ ֹוג תסינ ןיא תסא
 תסאכרב בוקעי ןאדאדמאב :ןאמסָא 'הזאורד
 רוב הדאהנ דוכ דרס ךז הכ אר: יגנס ןָאו

 הב ןהה תשאד אפ רב ינותס ןות תפרנ

 דימאנ לַא-תיַּב אר עַצֹומְנָאו :תכר שרס
 בוקעיו :דוב הל יאָלְוְוַָא רהש ןָא סאנ ןכְל
 דשאב ןמ אב אדכ רנא תפג הדרכ רדנ
 דנכ תטפאחמ םורימ הכ האר ןיא רד ארמו
 :םשופב את תכרו םרוכב את דהד ןאנ ארמו
 םדרנרב .יתמאלסב דוכ רדפ .יתנאכב את
 " ןיאו  :דוב דהאוכ ןמ יאדכ הָוהְי הנָארַה
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 זפ  טכ  זכ שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו |

 תיב סדרכ אפ רב התס תניהב אה נשקו

 ארנָא ךי הד יהדב ןמב הננָאו דוש הלא
 :דאד םהאוָכ ותב

 טכ באב

 א לא - יִנָב .ןימזבו דש הנאור בוקע ספ
 ארחַצ רד ךָיִא הכ דידו :דמָא קרשמ
 דנֿפסוג 'הלַג הס שא הראנכ רבו תסא יהאָג
 בָא אראה הלַנ האָג ןָא זא הכנו) הדיבאוכ

 :דוב האַנ םננד .רב רב נפו דנדאהימ <

 ג זא אר ננס ידנדש עמָנ אה הלנ יֵהֹמַה ןונו
 ידנדרכ באריס אר הלג הדינאטלֿנ האג יַהֵנַהַד
 זאב האנ ךס רב הוב יאנב אר ננס ספ

 םנארדארב יא תֿפנ ןאשידב בִֹקֲעַי :ידנתשאדנ .
 : םיִנְרֶח זא אמ דנַתֿפנ דיתסה אָנכ זא
 ה דיסאנשימ אר רֹוחְנְוִב ןְבָל תֿפנ ןאשידב
 תמאלסב תֿפנ ןאשידב :םיסאנשימ דנתֿפנ
 לַחְר שרתכד ךניאו תמאלסב דנתֿפנ תסא
 דנלב ור הנה תפנ :דיאימ רא יהל אב

 אר הלַנ תסינ יׁשאָוַמ ןדרכ עָמְנ תק תסא :>

 ח ימנ דנתפנ :דנארנב התפרו דד בא 0
 ננסו דנוש עמג אה הלנ יקמה את םינאות |
 אר הל האננָא דננאטלנב האָנ רס וא אר <
 | :םיהדימ בָא =

(=) 

4 

- 

- 
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nפ שכ שיאדיפ רפס אי תישארב > 
 אציו

 לֶחְר הכ דובימ .וגתפג רד ןאשיא אב זונהו
 כא הכ ארז דסר דוכ רדפ .'הלנ אב
 לַחְר בוקעו ןוָנ אמא :דרכימ ינאפונ אר
 קרפ ילאכ הלני ..ןבְל דוכ לאב רתכד
 זא אר ננס הדש ךידונ בקע דיד אר ןָבְל
 אר ןְבָל שיוכ יולאכ 'הלנו דינאטלֿנ האג רס
 זאְוָאבו דיסוב אר לַחְר בֹוקעװ :דרכ באריס
 לאד רככ אר לחר בוקעו :תסירנ דנלב
 תסא הקבר רספו שרדפ ךדארב וא הכ
 רבכ אפ וכ רדפ התפר ןאוד ןאוה ספ

 רהאוכ רבכ ןְבל ןונ חכ דש | עקאוו :דאד
 יו לאבְקַמְסַאב דינש אר בֹקֲעַי דוב 'הדאז
 השב . התפרנ לנב רד ארואו  תֿפאתש
 הנק א אר ןבל ואו ררוא דוכ יהנאכבו
 יֿפ תֿפנ אריו ןְבְל :דינאהאנָא רומא ןיא
 דזנו יתסה ןמ תשונו ןאוכתסא ות תקיקַחְלא
 :רומנ  ףקות האמ ךי תדמ "יו

 ןמ רדארב ןונ איִא תפג ביקעיב ןִבְל ספ
 שב ןמב ינכ תמדכ תפמ דיאב ארמ יתסה
 הכה :ךוכ דהאוכ הנ ות תרנא הכ
 אה נקב םאנ הכ רהב רתבד יד
 הֶאְל ןאמשת :דוב לַחַר רתכוכ םֶסֶאו
 שוכו תרוצ בוכ לַהָר אמַאו דוב ףעצ
 תפנו דוב לַחָר קשאע בוקַעיו :דוב רְַנַמ

: 88 

4 



 שכ שיאדיפ רפס אי תישארב
 אצוו

 ארת לאס תפה לַחְר תַכָגכ רתכה יארב
 סַמדב ותב ארוא תפנ ןֶבל  :םנכימ תמדכ
 ןמ דזנ סהדב ירגידב הכנַא זא תסא רתרב
 לאס תפה לַחְר יארב בוקעי ספ :ןאמב
 תשאד וב הכ יתבחמ בבסבו דרכ תמדכ
 :דומנ דנָנ יור ׁשרַטנ רד
 ןמב אר םא הָנֹו תֿפנ בל הב | בוקעיו
 "ןב את דש ירָּפְס םיאד זה הכ ראפסב
 אר  אָננָא ןאמדרמ יהמה ןֶבְל ספ :םִיִא רד
 עקאוו ;דומנ אפ רב יתפאיצ הדרכ תועד

 אר הֶאְל דוכ רתכד םאש םאננה הכ דש

 וב ואו דרָנא ו דנ ארוא התשאד רב
 רתכדב אר הֿפלז דוכ זינכ ןבלו :דמא רה
 הכ דיד ןאהאגחְבצ :דאד יזינכב הֶאל דו
 תסינ ןיא .תפנ ןֶבְל הב ספ תסא האל ךניא
 ות+ דזנ למב יארב רנכ ידרכ מב הפ
 ןְבְל :ידאד בירֿפ ארמ אֹרָנ םדרכנ תמדב
 הכ: דננכ ימנ ןננ אמ תואלו רח הפנג
 יהתפה :הנהדב רתנדוב זא לבק אר רתכנוב
 םהדימ ותב זנ ארואו ןכ םאמת ארניא
 :יננב םתמרכ הכ רנר לאפס פד מב

 םאמת ארוא יהתפהו דרכ נג בוקע .

 :דאד ודב:ינוב הר-לחר יחכ רתכח: ב
 לחָר דוכ רתברב-אר הֶהְלּב דוכ :זינכ ןֶבָ
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 ה ל טכ שיאדיפ רפס אי תישארב צ
Seה אתו <  

 ו רפא רד מ למרבו :דאה .יינכב ל
 לאס תפהו יתשאד תסוד רתשיב הָאַל זא
 - :דוכ ל תמרכ רגיד

 תסא הּורְכַמ הָאְל הכ דיד דנואדכ ןוָנו א
 , :הדנאמ .דאזאנ לַתַר ילו דושג ארוא סמר

 < ןבואר ארואו דאזב ירספ הדש הלמאח הָאְלו «
 [ ארמ תביצמ דנואדכ תפנ ארז דאהנ םאנ

 | דהאוכ תסוד ארמ םרחוש ןָאלא תסא הדיד
 ירספ הדש הלמאח רניד ךאבו :תשאד א

 ןכ.הכ בנש דנואדכ הכננ תפגע דיאז
 ספ דישכב ןמב זנ ארנא םתסה הּורְכִמ

 הדש ןתסְבֶא זאבו :דימאנ ןעְמש ארוא ד

 םרחוש הבתרמ ןיא ןונכא תֿפנװ דיאז ירספ
 הס שיארב הכ אריז תסיפ דהאוָכ ןמ אב

ls ll 

4 FA 

 = םאנ ל ארוא בבס ןיא זא םדיאו רספ
 רכה החדש הלמאה רנד ראבו :דאהנ הל .

 הכה הר דתאדכ הבתרמ ןץא תפנו דיאז
 זא האגנָא דימאנ הֶדּוהְי ארוא ספ םיוגימ
 | : דאתסיא זאב ןדייאז

 .ל באב
 בכה ארב הכ דד ג לחור אמאו א

 | דסמ דוכ רהאוכ רב לָחְר דייאמ ידאלוא
 | לאו הדב ןמב ןארספ תפנ בֹקיבו דרב

: ..0 | 



 ל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 אציו

 לֶתְר רב בוקע ָבָצַג האננָא |: םריממ
 אדכ יאְנב ומ רנמ  תפנו דש התכורֿפָא

 זאב ות זא אר םַחַר ךאב הכ םתסה
 הָהְלְב ןמ זנכ ךניא תפג :תסא התשאד
 זא זונ ןמו דיאזב םיונאז רב את ָארד ודב
 אר הָהְלְב דוכ זינכ ספ :םּבאָיב דאלוא וא
 הָקְלְבּו :דמָא רד "וב ואו דאד ינוב בוקעיב
 לחְרו  :דייאז ביקעי יארב ירספ הדש ןתסבָא
 זאָוָאו תסא הדרכ ירואד ארמ אדכ תֿפג
 הדומרפ אטע ןמב ירספו הדינש זינ ארמי

 הָהְלְבו :דאהנ םאנ ןִב ארוא ספ תסא
 ןימוד רספ הדש הלמאח זאב לַחְר זנכ
 יאה יתְשֹכְב תפג לַחְרְו | :דייאז בוקעי יארב
 בלאנו םתפרג יתשכ דוב רהאוכ אב אדכ
 אמַאו :דאהנ םאנ יִלְּתַפַנ ארואו םדמָא

 הדנאמ זאב ןדיאז זא הכ דיד ןוָג הָאַל
 ארוא התשאררב אר הָפְלְז דוכ זינכ דוב
 יארב הָאְל זינכ הָפְלו :דאד ינוב בוקעיב
 תַדאעסְב תפנ הָאַו  :דייאז ירספ בוקעי
 רספ הֶאְל זינכ הָפְלְו :דימאנ דָּג ארוא ספ
 תפג הָאַו :דײאז בוקעי יארב ןימווד
 ארמ ןארתכד הכ ארז .ןמ = יילאחשוכב
 סאנ רַשֶא ארואו ךְנאוָכ דנהאוכ לאחשוכ
 :דאהנ
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 ל שיאדיפ רפס אי תישארב
 | אציו

 הפו תפר ןבואר .םדננ הד םאיִפ רו <

 דזנ אר אהנָאו תפאי ארחצ רד אה האנג
 תפנ הָאלב .לָחְר ספ דרָוָא חֶאְל דוכ רדאמ
 ..החב ןמב דוכ רספ יאה האע .ְךֶהָמ וא
 ארמ ךהוש הכ  תֶסַמכ אָיָא תֶָפנ ארו

 יהאוכימ זינ ארמ רספ האג רֶהָמְו : יתפרג |
 האננ .רֶהְמ ץועב בשמא תפנ .לַחָר יריגב
 ןננ  רצע תקוה :דבאוכב ות אמ תרספ
 יו לאבקתסַאב הֶאַל דמָאימ ארחצ זא בוקעו

snr aw 

 .ארת הכ אכז ארד ןמב תפנ חדש ןוריב

 קכ םדרכ רינא רֹוכ- רספ האננ רֵהֶמְב
 האל אדו :רש באוכמה "ו אב בשנָא

 כספ הדש ןתסַבָא הכ דומרפ באָנֲתְסמ אה .
 אדכ תפנ הָאְלְו :דײאז בוקעי יארב ןימננפ

 אר התכ נכ ארז תסא הדאד: ןמב .תרָנא >

 סי

 :דאהנ םאנ רכששי ארואו םדאד דוכ רהֹוׁשב
 ןימשש רספ הדש הלמאח הֶאַל רגיד ראבו
 .יאטע .אדכ תפג הֶאְלו :  דייאז | בּוקַעָי יארב
 מ אב .םרהוש ןונכא תסא הדאד ןמב וכונ :
 הרב הספ .שש הכ ארז .דרכ : דהאוכ תסז =
 דעבו :דימאנ ןּולְבז ארוא ספ םדיאז וא אכ

  :דאהנ:םאנ הניר ארואו דיאז ירתכד ןָאוא
 יאעדו דרנַא דאיב אר לַתר-אדכ ספ

 אחא. םהר אדכ הדומרפ תבאָנַא ארוא
 ל



 ל שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו

 תפגו דאזב. ירספ הדש ןתסבָאו:  :דושנ.

 ארואו :תסא התשאדרב ארמ גננ אדכ
 יארב רגיד ירספ דנואדכ תפנ הדימאנ ףסוי
 :דרכ דהאוָכ דיזמ ןמ

 את ןכ ץֶכדמ ארמ  תפנ ןֶבָל הב  בוקשי

 הכ יתמדכ אריז םורב את ראדנאו ןמב םא
 תפנ - ארו  ןבל - :ינאדימ יות םדרכ :ותב
 ארז םשאב ות רטנ  רּוטְנמ הֹּכ שאב
 דנואדכ ות רטאכב הכ סא התפאי "'אָלֶאְּפִת
 דוכ תרנא תפנו = : תסא -החאד תכרב ארמ

 : םהד ותב ארנָא את ןכ ןיעמ ןמ רב אר
 דוכ סא הדרכ גתב-הכ ותמדכ- תפנ ארה
 אריז :דוב ןמ דזנ הנוננ תישאומו ינאדימ
 דוב ללק ות לאמ ןמ .ןדמַא .וא -לבק
 ןמ ןדמָא וא דעבו דש דאז | תנאהנבו
 ןמ ןונכאו .תסא הדאד תכרב ארת דנואדכ
 ::םניב הב יכ אר דוכ 'הנאכ .ךראדת ה

 ייִנ תֿפנ בוקעי - םהדב הָנ -ארת ספ תֿפג |
 ינכב ןמ יארב ארה ראכ -ןיא- רנא-  הדמ ןמב 1
 ארת :יהלְנ ינאבסאפו ינאבש :רגיד האב |
 ות יהלַג ימאמת רד זורמא :דומנ םהאוֿכ |
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 ל שיאדיפ רפס אי תישארב |
 אצו

 -רהו ץֶלְבַאְו הסיב שימ רהו םנכימ שדרנ
 קלְבַאְו ןאדנפסונ ןאמ זא אר האס שימ
 ןָאו םזאסימ אדָנ אהזב זא אראָהָסיִפְו אה
 תלאדע הדְיָא רדו :דוב דהאֹוכ ןמ תרָנא
 הכ ותקו דאד דהאוכ תדאהש ןמ רב ןמ
 עב חב הוכ שופ ארמ תרנא את ײאיב

 זא הֶגנָאְו קֶלבַאְו הסיפ אהב וא | הְננָא
 .ידזדב ןמ דמ .דשאבנ האיס ןאדנֿפסונ
 ןכס קפאָומ ךניא תפנ ןְבָל :דוש הדרמש
 (רערו יאהב תר ןאמה .רדו :רשאב ות

 הסיפ יאהזב הדאמ ַהַמַהַו קֵלְבַאַו טסכמ

 ית
ueז /  

Fa: 

 - המח דוב ןא רד .ידיפס הנרה עי קלבאו
 ןארספ תסדב הדרכ אדג אר האיס ןאדנפסונ

 תב כ בוקעה .דוכ .ןאימ רחו  :ררפס דוב
 'הלג ייקאב בוקעו דראדג תֿפאסמ האר
 | | | ;דחכ ינאבש אר ןָבְל

 תכרד זא הזאתו רת יאה בוָנ בוקעו =
 טפו .תפרג דוכ יארב ראננו םאדאבו הדּובכ
 רד הכ אר ידיפסו דישכ אהנָא רד דיפס יאה

 הנ הכ יתסו :דרכ רהאט דוב אה בו
 .ייאהבונ ןָא דנדמָאמ ןחרוכ בָא יארב אה

 בָאֹו אהצֹוה רד דוב הדישארכ הכ אר
 יארב ןונ את דאהנימ אה הלנ שיפ אחרוכ
 אה הלנ סכ :דנרינב למה דנָאב ןדישונ
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 אל . ל שיאדיפ רפס אי תישארב
 אציו

 יאה זבו דנדשימ רנָאראב אה | בונ שיפ

 בוקעיו = :דנֶדייאזימ | קֶלְבַאְו הסיפו טַטבמ
 יוסב אראה הלנ יורו דרכ אדנ אר אהב
 תשאדאו ןֵבָל 'הלנ רד האיסו טַטֿמ רה
 ןֶבְל יהלג אבו דרכ אדנ אר דוכ יאר הלנו
 לַמַה דנמונַת יאהנאָויח .האגרהו :תשאדננ

 רד אהנָא שיפ אראה בג בוקעי דנתפרגימ =

 אהבונ ןאימ רד את דאהנמ אה רוכ בָא

 דנדוב ףיעַצ תאנאָוח האגרהו :דנריג לֶמַח
 ןַאזא אה ףעֶצ ספ תשאדנ ימנ אר אהנָא
 ןָאו :דנדש בֹוקעי ןאזא אה דנמונַתו בל
 ראיסב יאה הלגו דומנ יקרַת ראיסב דרמ
 םהב :ןאראַמֲו ןארתשו ןאמאלנו ןאּינַכו

 :דינאסר |

 אל באב

 הכ | דיש אר | ןְבְל ןארספ ןאנכסו
 אראמ רדפ ְךלֶמַי-אמ 'המה בֹוקֲעַי דנתפנימ
 םאמת אמ רדפ לאָומַא זאו תסא התֿפרנ
 יור ביקער :הבכאסכ םהב אה הכרוב וס

 וא אב קבאס לָתַמ ךנא הכ ידיד אר ןבָל
 תנאָרַדּפ ןימזב תפנ בֹוקעיב דנואדכו | -: דובנ
 ות אב ןמו ןכ תענארמ שיוכ דלומבו

 לָתְר הדאתסרפ ביקעי ספ :דוב םהאוכ
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 אל | שיאדיפ רפס אי תושארב

 אציו .
 :דומנ בלט דוכ יהלנ דזנ ארחצב אר הָאַלו
 םניבמ אר אמש ךדפ יור תפנ ןאשידבו
 יאדכ ןכיל תסינ ןמ אב קבאס .לתמ הכ
 .דינאדימ אמשו :תסא הדוב ןמ אב םרדפ

 אר אמש רדפ דוכ  תווק םאמתב הכ

 בירֿפ ארמ אמש רדפו :םא הררכ תמדכ
 דומנ לידבַת ארמ תָרָנא הבתרמ הד הדאד
 ןמב יררצ הכ תשאדננ ארוא אדכ ילו
 הסיפ ות תרָנא תפגימ האגרה |: דנאסר
 .דנדרָוָאימ הסיפ אה הלַג םאמת דשאב אה
 יהמה .דשאב טטכמ ות תרְנא יתֿפנ האגרהו

 אדכ .ספ  :רנדײאימ טטכמ אה הלג
 הדאד ןמב התפרג אר אמש רדפ: לאומא
 אה הלנ הכ ימאננה דש עקאוו :תסא
 דוכ םשנ יבאוַכ רד הכ דנתפרנ ימ למח
 אב הכייאה נוק ךניא םדיד הדרכ זאב אר
 קְלְבֲאַו .הסיפו טמכמ דנדשימ עמנ אה שימ
 תכנ ןמב באוכ רד אדכ 'התְׁשרֹו :דנהוב
 ןאמשנ ןונכא תֿפנ :ךיַּבַל םתפנ בועי יא
 הפ יהמה הכ מנו :ןכ זאב יאר וכ
 טטכמ | דנושימ עמנ אה שימ אב הכאה
 ןְבְל הָננָא הכ ארז דנתסה קלבַאו הסיפו
 ,םתפהאבןמ .:סא  :הדיד תסא הדרכ ותב
 ידרכ ָחְסמ אר ןותס הכ ײאַג לַא-תִיַּב יאדכ
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 אל | שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו

 ןיא זא התסאכרב ןָאלא ידומנ רֶדָנ ןמ אבו
 תעְנארמ שיוָכ דלומ ןימזב הדש הנאור ןימז
 י איָא דנתפנ יו באוָנ רד הָאְלו לֶחְר :אמנ
 אי יִהָרְהִב אמ יאדב אמ רדב .יתנאכ: רד
 ןאננאגיב ןוָנ וא דזנ רגמ :תסיקאב יתארימ
 התכורפ אראמ הכ אריז םיתסינ בוסחמ

 אריז :הדרוכ 'אמאמת אראמ קנו תסא
 אמ רדפ זא אדכ הכ אר יתלוד םאמת
 ספ תסאמ ןאדנזרפו אמ ןָאזא תסא  התפרג
 אנב תסא התפג ותב אדכ הָננָא ןונכא
 :רוָא
 . דוכ ןאנזו ןאדנזרפ התסאכרב | בוקעי האננָא
 י ישאָומ םאמתו :דרכ .ראָוס ןארתש רב אר

 ינעו דוב התכודנא הכ אר  דוכ לאומַאו
 םָרֲא ןדפ רד הכ אר דוכ יהֶלָצאח יישאומ
 דנ את תשאד רב דוב התכאס לצאח
 .אמאו :דנרב ןענכ .ןימזב קחצי .ינכ רהב
 דוב התפר דוכ יהלג ןדירב םשפ יארב ןבָל
 בֹוקעװ :דידזד אר דוכ רדפ יאה תב לַחרְ
 זא ארוא הכנוג דאד בירפ אר ימרא ןְבְל
 אב ספ :תכאסנ האנָא דוכ ןדרכ רארֿפ
 רהנ זא התסאכרבו תכירנב תשאד הגנָא
 ןור רד :דש דַעְלִנ לבָנ יֵהֵנְוְתמו דרכ רובע

 רארפ בעי הכ דנדאד רבכ אר ןֶבְל םיס |
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 - אל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 | אציו

 אב אר שיכ ןארדארב ספ :תסא הדרכ
 בקע רד האר הר תפה התשאד רב דוכ
 :תֶסויַפ ודב דַעְלִג לַבנ רד את תפאתש וא
 יִמַרֲא ןֶבְל רב באוָּכ רד אדכ  האננאבש
 הכ שאב רַלַת אב תפג "וב הדש רהאט
 :יוננ דב אי ךינ בוקעיב

 דוכ יהַמַכ בֹוקעװ דיסר רד בֹוקעיב ןְבָל ספ
 ןארדארב אב ןָבְלְו דוב הדו לבְנ רה אר
 ןכת :דנרפא רורפ דעְלְג לבנ רד נ דוכ
 ידאד בירפ ארמ הכ ידרכ הָג תפג בוקעיב

 התשאררב רישמש ןאריסַא ָלּתִמ אר םנארתכדו

 בירפ ארמ הדרכ רארֿפ יֿפֹמ ארְנ :יתֿפר
 אב ארת את יתכאסנ האגָא ארמו ידאד
 :םיאמנ תעיאשמ טֵבְרַבו ףַדו תאמננו ידאש

 וכ ןארתכדו ןארספ הכ יתשאדננ ארמו
 :ידומנ יִתַכְרַח הנאהָלבַא לאחלא םסובב אר
 תידא אמשב הכ תסא ןמ תסד תַווק רד

 ןמב שוד אמש רדפ יאדכ ןכיל םנאסר
 הכ שאב רוה אב  תפנ הדרכ . באטכ
 'הכנוג ןָאלאו  :יוננ דב אי ךינ  בוקעיב
 יתשאד םאמת יִתָבְגְר דוכ רדפ יהנאֿכב
 .ארְג ארמ ןאיאדכ ןכְלו ידוב ינתפר התבלא
 קא בכס תֿפנ ןָבָל באונ רד בֹוקעי . :ידידזד

 דוכ ןארתכד דָיאש םתפנו םדיסרת הכ דוב
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 אל שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו

 טצ

 * הכרה דזנמ אמאו :רנב רוב ןמ וא אר
 רד דנאמנ הדנז וא יבאיב אר תנאנאדב
 ות לאוָמַא זא הָננָא אמ ןארדארב רוצה
 :רינב דוכ יארבו ןכ ץכשמ דשאב אמ דזנ
 אר אהנָא לַחָר הכ תסנאדנ בֹוקעי אריז
 בֹוקעֶי יִהַמַכב ןֶבְל ספ  :תסא  הדידוד
 תֿפאנו תפר זינכ וד יֵהַמְיַכבו הָאְל יֵהַמיַבבו
 לֵחְר יהמיכב הדמָא ןוריב הָאַל יֵהמַכ זאו
 התֿפרנ אר אהתב לַחָר אמא :דמָא רד'

 ןֶבְלו תסשנב ןָארַבו דאהנ רתש ןאהְנ ךיז
 :תֿפאינ יזיִג הדרכ ונתְסִנ אר הַמיִּכ םאמת

 דִיָאיִנ דב םִיאקֶא רשנב תפנ דוכ ךדפב וא
 אריז תסאכרב םגאָנַת ימנ תֶרוצח רד הב

 ססְנִת ספ תסא ןמ רב ןאנז תדאע הכ
 : תפאָיְנ אר אהתב הדומנ

 תעזאנמ ןָבְל אב הדש ןינְמָשכ בוקי האננָא =
 ריִצְקַת | תפג ןָּבל באונ רד  בוקעו דרב ו
 בקאעת ארמ ימרג ןידב הכ תסיִנ ןמ יאטכו |
 ארמ לאומא "מאמת הכ ןָאלא | :ידומנ |

 דוכ יהנאכ באבסא 'המה זא ידרכ שיתפת
 ןמ ןארדארב דזנ | אננא יהתֿפאו הנ
 ותו ןמ ןאימ רד את ראדגב דוכ ןארדארבו

 ןמ הכ לאס תסיב ןיא רד :דנהד ףאצנא
 למח תיאהבו אה שמ  םדוב ות אב
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 אל | שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו :
 :םדרוכנ ארת 'הלנ יאה וקו דנתכאדנינ
 רוב םדרואינ ות שיפ אר יהדש  הדירד

 ןמ תסד זא ארנָאו םדאדימ ארנָא ןאואת
 הר רד  יהדש הרידוד  האוֿכ יתסאוכימ
 םחוב ןינְג :בש רד יהדש הדידוד האוכו
 תככ בש רד אמרסו ור רד אמרנ .הכ
 : תכירגימ םנאמשְנ זא באוכו דרכימ לת
 םדוב תא הנאכ רד לאס תסיב רוט ןידב
 ות תמדכ תַרמבד וד יארב לאס הדראהְנ
 תרָנאְו תא הלנ יארב לאס ששו םדרכ
 יאדכ רנאו :ידאד דוינְת הבתרמ הד ארמ

 ןמ אב קֶחְצְי ַתַבְיַהַו םֶהְרְבַא יאדכ םרדפ
 2.00 תסד הת :ארמ זנ ןונכא ידובג
 תסד תקשמו ארמ תביצמ אדכ ידומנימ

 : דומנ ךיִבֹות ארת שודו דיד ארמ יאה
 ןארתכד ןיא תפג בוקעי באוג רד ל
 ןיאו ןמ ןארספ ןארספ ןיאו  דַנָנַמ ןארתְכד
 ספ תסנמ ןָאזא יניבימ הָגנָאו ןמ 'הלג הלג
 הכ ינארספ הבו םדוכ ןארתבד הב םֹוְלַא
 איב ןנכא :דרכ םנאות הָנ דנא הדייאז
 כ רד הב םידנב הב רהע ותו ןמ את
 יננפ בוקעת" ספ :דשאב יתדאהש ותו ןמ
 בֹוקעװ :דומנ אפ רב ינותס ארנָא התֿפרג
 דינכ עמנ אה גנס תפג אר דוכ ןארדארב
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 אל | שיאדיפ רפס אי תישארב

 אציו
 דנתכאס יהדות הדרכ עמנ אה ננס ספ
 ןֶבְלו :דנדרוכ אדנ .הדות רב אנא רדו
 ארנָא בוקעי ילו דימאנ אָּתּודַהְׂש רנו ארנָא
 הָדות ןיא זורמא תפג ןָבְלו  :דנאוָכ רעל
 בבס ןיא זא תסא יתדאהש ותו ןמ ןאימ רד

 תפג אריז זינ הָּפָצְמּו :דימאנ דַעְלַג ארנָא
 דנכ ינאב הדיד ותו ןמ ןאימ רד דנואדב
 רגא :םנש באג .רכדכי וא הב רמה

 ןארתכד יאוסו ינכ ראזָא ארמ ןארתכד
 אמ ןאימ רד סכנה ירײב רנד ןאנו ןכ ה

 ןאמ רד אדכ שאב האנָא דוב דהאוָכנ
 תפנ בוקעיב ןֶבְלו :תסא דהאש ותו ןמ

 רד הכ ינותס ןיא ךניאו הדות ןיא .ךניא
 הדות ןיא :םדומנ אפ רב ותו דוכ ןאימ
 ןמ הכ תסא דהאש ןותס ןיאו תסא דהאש
 ןיא:זא ותו םכדננ ות = יוסב ההוה יא תה
 ןמ וסב ידב דצקב ןותס יא דאו הדת ו

 יאדכו רֹוחָנ יאדכו סָהְרְבִא יאדכ :ירדננ
 דנהד ףאצנא אמ ןאימ רד ןאשיא רדב
 :קחצי דוכ רדפ תביהב .דְרוכ םסק בֹוקעו
 דינארדנ ינאברק הוכ ןָא רד בוקעי האננָא

 דומנ תַנְעַד ןדרוכ ןאנב אר .דוכ ןארדארבו
 רסב: אר בש הוב בדו .דנדרוכ ה
 ןארספ התסאכרב ןְּבְל ןאדאדמאב :דנררב
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 בל אל | שיאדיפ רפס אי תישארב

 חלשיו
 תכרב אר ןאשיאו דיסוב אר דוכ ןארתכדו
 = תעָנארמ שיוכ ןאכמב הדש הנאור ןְבֶו דאד
 רוכב

 בל באב

 ןאנתשרפו תפרג שיפ אר דוכ האר בוקעיו
 ןאשיא ביקַעי ןונו = :דנדרוכ רב "וב אדכ
 ו תסא אדכ ָךרַכשְל ןיא תפג דד אר
 : דימאנ םִיִנִחַמ אר עַצֹומ

9-8 .-5 
 דממ דֹוכ יור שיפ ןאדצאק בֹוקעו ספ

 דאלב הב רעש ראיד הב ושע שיוָּכ רדארב

 .הדומרפ רמַא אר ןאשיאו  :דאתסרפ םודָא

 יהדנב הכ דונג ןינְנ ושע םִיאקֶא אב תֿפנ
 הרש ןכאס ןְּבָל אב דנכמ ץרע בוקע ות
 ןאואנ ןמ יארבו :םדומנ ףקוַת ןונכ את
 לצאח ןאזינכו ןאמאלנו ןאדנפסונו ןאנאלאו
 אר דוכ יאקָא את םדאתסרֿפו תסא הרש

 = :סבאי תאֿפתְלַא תרָטְנ רדו םהד יהאנָא
 <  חמ דנתפנ התשגרב בוקעי דונ ןאדצאק ספ
 | ךצראהנ אב ךניאו םידיסר ושע תרדארב
 בוקעי האגנָא :דיָאמ ות לאבְקְתְסַאב רפנ
 אר ינאסכ הדש רַײהתמו ןאסרת *: תיאָהְנֶב
 ןאואגו ןאדנֿפסוג אב דנדוב יו אב הכ

 %>- ע
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 בל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 .חלשיו :
 תפנו :דומנ םיסקת התסד ודב ןארתשו

 אר אהנָאו דסרב לווא 'התסדב וָשָע האגרה
 :דבאי יאהר רניד 'יהתסד אנאמה דנזב
 יאדכו סֶהְרְבַא םרדפ יאדכ יא תֿפנ בוקעיו
 ןימזב יתֿפנ ןמב הכ הָוהְי יא קָחַצִי םרדפ
 םהאוָכ ןאסחא ות אבו דרנרב שיוָכ דלומבו
 אה של עימָנ זא םתסה רתמכ :דרכ
 יהדרכ דוכ 'הדנב אב הכ ײאֿפו יהמה זאו
 ןִּררִי ץא זא דוכ תסד בוָנ אב הכ ארי"
 הדש הודנ וד .(ךלאמ) ןָאלאו םדרכ רובע
 זא םרדארב תסד זא ארמ ןנכא :םא

 וא זא ןמ הכ ארז הד ײאהר ושע תסד .
 ינעו דננב ארמו | דָיָאיב אדאבמ םסרתימ |

 הניָארה יתפג ותו  :אר ןאדנזרפו רדאמ

 גיר דננאמ ארת תיירדו םנכ ןאסחא ות אב .

 ןאָותנ ארנָא תרתכ זא הכ םזאס אסד .

dlrו  we ONו  

 :דרמש

 זאו דרב רסב אָננֶא רד אר בשנָא סב |
 רדארב יארב יִנאָגְמְרַא דמָא שתסדב הָננָא

 אב דב הדאמ תסיוד :תפרנ ושע דוב ו
 : נוק תסיב אב שימ תסורו רנ 1ב תסוב

 אהנָא יאה הָנב אב הד ריש רתש יסוי
 תסיבו רנ ןאג הד אב ואנ הדאמ להו

 אר אהנַא :הרכ הד אב גאלא הדאמ |
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 בל שיאדיפ רפס אי תישארב
 זולשיו

 דרפס דוכ ןארכונב אדְנ אדנ התסד התסד
 רובע ןמ יור שיפ תֿפנ דוכ ןאנדנב הבו
 :דיראדנב הלצאפ אה התסד ןאימ רדו דינכ
 וג הכ תפג הדומרפ רַמָא אר ןתסכנ
 הדיסרפ ות זאו דסר ותב ושָע םרדארב
 הכ אהניאו יורימ אָנכו יתסיכ ןָאזא דיוגב

 ןאזא ןיא וגב ודב :תסיכ ןָאזא תסת שיפ
 יארב הכ תסישכְׁשיפו תסא בּוקעי תא הדנב
 ךניו תסא הדש הדאתסרֿפ וׂשע םיאקָא
 ןימווד ןינגמהו :תסאמ בקע רד זינ .שדוכ
 -ןֶא בקע זא הכ אר ינאסכ המהו ןימווסו

 ןונ תפנ הדומרפ רמא דנתפרימ אה התסד
 חיחנ הת =: דווונ .ןיננ.ודב דיסרב  ושע הב
 אריז תסאמ בקע רד בוקעי תא הדנב ךניא

 ןמ שיפ הכ ינאגמְרַא ןידב ארוא צג תֿפג
 יור = ןונ .דעבו דינאשנ םהאוָכ ורפ דורימ
 ספ |: דיאמרפ לובק ארמ דָיאש םניב ארוא
 בשנָא ואו דרכ רובע וא זא שיפ ןאגמרַא

 האננאבשו :דרב רסב האנ הָמיִכ רד אר
 הארה וַײכ ודו .הנוז וו תסאכרב שדוכ
 זא אר ןאשיא התשאדרב אר  שיוכ רספ
 תשאדרב אר ןאשיא :דאד רובע קבי רַבְעִמ
 ךלמי האמ םאמתו דאד רובע רהנ ןָא זאו
 : :דאד :רובע זינ אר רהב
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 בל שיאדיפ רפס אי תישארב

 תלשיו
 הק

 מ עולט את "ו אב ידרמו דנאמ אהנת בוקע
 הכ דד וא ות  :תפרנמ יהשב נב

 אר בוקעי ןאר ףכ יָא ימנ הבלֿג "ו רב
 ןתפרנ יתשכ רד בֹוקעַי ןאר ףַכו דרכ סמל
 אהר ארמ תֿפנ ספ :דש הדרשפ וא אב
 ארמ את תֿפג דפאכשימ רנֿפ הכ ארז ןכ
 תפנ הב :םנכנ אחר ארת יהמ תככב

 ןיא זא תֿפג :בֹוקעַי תֿפנ תסיִנ ות םאנ
 הכלב דנשנ הדנאוֿכ בוקעי ות םאנ ספ.

 ןאסנא אבו אָדֹכ אב הכ ארז לארשי
 זא בֹוקעװ | :יתפאי תַרְצִנ ידרכ הָדָהאָנמ

 דוכ םאנ זא ארמ תֿפנ הדרכ לָאֹוס וא
 יסרפימ ארמ םסא ארָג תפג זאס האנָא

 ןֶא בוקעװ :דאד תַכרַב אָננָא רד ארואו

 אדכ ארז (תפג) דימאנ לֵאְנפ אר ןאכַמ
 וו  :דש ראנתְסַר םנאנו םדיד ורבור אר

 עולט 9 רב  באתפַא תשדנ לֶאיִנְפ זא
 בבס ןיא זא = : דיגנלימ דוב ןאר רבו דרב
 הכ אר יאָסְנלא- קרע זורמא את לארשי ינב |
 ןאר ףכ ארז דנרוכ ימנ תסא ןאר ףכ רד ה

A | 4 os ag 4 RD a sg , 2 
 ה יש  Aשי

 :דרכ סֶמָל 'אָקְנלא קְרֶע רד אר בוקע
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 גל שיאדפ רפס אי תישארב
 חלשיו

 ב5 כאב

 דיד הדרכ זאב אר דוכ םשָנ בקעי ספ
 :וא אב רפנ דצראהגו דיָאמ ושע ךניא הכ
 ודו לָחְרו הֶאְל אב אר דוכ ןאדנורֿפ האננָא
 ןאדנורפ אב אר ןאזינכו :דרכ םיסקת זנב
 שנאדנורֿפ אב אר הָאְלְו תשאד שיפ ןאשיא
 דוכו :רכָא אר ףסויו לָחַרו ןאשיא בקע רד
 ר הבתרמ תפה התפר ןאשיא שיפ רד
 אמא :דיסר דוכ רדארבב את דאהנ ןימזב
 ארואו דמָא וא לאבקתְסֶאב ןאָוד ןאוד ושַע
 ארואו .דישכ דוכ שּוגָאב התפרנ רב רד
 אר דוכ ןאמשְנו | :דנתסירנב וד רהו דיסוב
 תפנו דידב אר ןאדנזרפו ןאנז הדרכ זאב
 הכ ינאדנזרפ תפג דנתסיכ ות ןאהארמה ןיא

 :תסא הדומרֿפ תָיאנע תא הדנב הב אדכ
 הדש ךידזנ ןאשיא ןאדנזרפ אב ןאזינכ האננָא

 ךידזנ שנאדנזרפ אב האלו :דנדרכ םיטעַת
 ךידזנ לַחְרו ףסוי ספ דנדרכ םיטעְת הרש
 יימאמת זא תפג ואו :דנדרכ םיטעת הדש
 דוצקמ הע םדרוכ רב ןאדב הכ יהורג ןיא
 תאפתלא דוכ יאקֶא רַסַנ רד את תֿפנ ייראד
  ראיסב ארמ םרדארב יא תפנ וָשְע ;םבאי

 בקע :ראד האננ אר דוכ לאמ תסא
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 זק גל שיאדיפ רפס אי תישארב
 חלׁשיו

 התפאי תאפתלא תרטנ רד רגא הכלב ינ תפנ
 אמרפ לובק םתסד זא ארמ שכשיפ םא
 אדכ יור ןדיד לתמ םדיד ארת יור הכ אריז
 = הכ ארמ יהדָה ספ :יתשאד רוטנמ ארמו

 ןמב אדכ ארז ריִדָפַב דש הדרַוָא תרוצחב |
 ספ *םראד יג המחו תסא הדומרפ ןאסחא
 * תֿפנ | :תפרידפ את דומנ חאָחְלא ארוא
 : םיִאימ ות הארמה ןמו םיורב הדרכ ןוכ
 = דנכזאנ לאפטא הכ תסא האנָא םיאקָא תפנ
 תסא ןמ אב זינ הד ריש ןאןאנו ןאדנפסוגו
 הלנ ימאמת דננארב חרכי אר אהנָא רגאו
 ד 'הדנב זא רתשיפ םיאקָא ספ :דנרימימ
 הכ ַײשאומ סדק קפאומ ןמו דורב דוכ
 רַּבְפ התסַהֶא לאפטא סדק בסחבו םראד
 :םסרב ריעשב דוכ יאקָא דונ את םנכימ
 וש הכ אר ינאסכ ןיא זא יצְעַב ספ תֿפנ ושע
 םזאל הָג תפנ םראדנימ ות דזנ דִנֵַמ אב
 תאפתלא דוכ יאקָא רַשנ רד טקֿפ תסא
 :סבאי
 = התפרג שיפ אר דוכ האר וָשע זור ןאמה רד

 תכסב בוקע אמאו :דרכ תענארמ רעשב |

 דימנ אנב :דוכ  יארב יהנאכו דרב כב

 זא תכאס אה ןאביאס דוכ יׁשאָומ יארבו .
 :דש הדימאנ תכסב עצומ ןֶא בבס ןיא .
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 דל ,גל שיאדיפ רפס אי תישארב
 חלשו =

 דרכ תענארמ םרא ןרפ זא בוקעי ןוִג ספ
 דמָא ןענכ ןימז רד םכש רהשב יתמאלסב
 יהעטק ןָאו :דמָא דורפ רהש לבאקמ רדו
 ור ןא רד אר :דוכ המיכ הכ אר ינימז

 טיִצק דצב םכַש רדפ רֹומֲחִנְב זא דוב
 ה מנ .אנב אָננַא רד . יתבדמו :דרכב
 :דימאנ לֵאָרְׂשִי יֵחלֲא לֶא

 דל באב
 יארב ארוא הכ הָאְל ָרתָכד הָנִד ספ

 ךלמ ןָא ןארתכד ןדיד יארב דוב הדייאז בוקע
 סיאר הכ וה רומח ןֵב םכש ןונו :  תפר ןוריב
 וא אבו תֿפרְנִב ארוא דידב ארוא דוב ןימז ןָא
 :תכאס תמצע יב ארװ הדש באוָכמה

 קשאע הדש התסב בֹוקֲעַי ךתכד הֶניִדב שלדו
 .רתכד ןָאב זוָאלד ןאנכסו תשג רתכד ןָא
 הדרכ באשכ רומח דוכ רדפב םֶכְׁשְו :תֶּפנ
 רגב ואב ןכ יארב אר רתכד א תפנ
 תַמצעיב אר הָנִד שרַתכד הכ דינש בֹוקעט
 וא ײׁשאָמ אב שנארספ ןוָו תסא הדרכ
 את דרכ תוכס בֹקֲעַי דנדוב ארחצ רד
 | :דנָאיב ןאשיא
 את דמָא ןוריב בֹוקעי דזנ םכַש רדפ רומחו
 ארניא בוקעי ןארספ ןונו :דונ ןכס "ןב
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 .דל שיאדיפ רפס אי תישארב

 הלשיו
 םשכ הדש ךאנְבַצֹנו דנדמָא ארחַצ זא דנדינש

 אב הכ ארז דש התכורֿפַא תדשב ןאשיא
 רד יִתַחאבק הדש באוכמה | בוקעי רתבד
 :דוב ינדרכאנ למע ןיאו דוב הדומנ לֵאָרְׂשִי
 לד תפג הדרכ באטכ אר ןאשיא רֹומֲח ספ
 ארוא תסא אמש ךתכד יִהְתֿפִׁש םֶכָש םרספ

 הדומנ תַרְראָצִמ אמ אבו :דיהדב ינוב "וב
 ןארתכדו דיהדב אמב אר דוכ ןארתבד
 ןכאס אמ אבו | :דיריגב דוכ יארב אראמ
 דינאמב ןָא רד דשאב אמש ןָאזא ןימזו דיוש

 םֶכְׁשו :דינכ ףרַצַת ןֶא רדו דינכ תַראָנְתו

 רַטנ רד תֿפנ רתכד ןָא ןארדארבו רדפב

 דייונב ןמב הָננָאו דיראדב רוטנמ ארמ דוכ
 זא הדאיז רדקרה שכשיפו רֶהַמ :דאד םהאוָכ
 רתכד טקפ דאד םהאוכ דייוגב הָננָא דיהאוכב ןמ
 בוקע ןארספ אמא :דיראפסב ןמב ינזב אר
 ןכס רֶכַמב רומָח שרדפו םֶכְש באונ רד

 תַמָצְעיב אר הָניֵד ןאשיא ָךהאוְכ אריז דנָתפנ
 ראכ ןיא דנַתֿפנ ןאשידב ספ :דוב הדרכ
 אר דוכ ךהאוָכ הכ דרכ םינאָנַת ימנ אר
 יארב ןיא הכנונ םיהדב ןותכַמ אנ יצכשב
 אמש אב שרש ןידב ןכְל :תסא ננו אמ
 הכ דיושב אמ ןוָגי רגא םיושימ ןאתְסאַדְמַה
 האגנָא :דדרג ןותכמ אמש זא ירוכד רה .
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 דל | שיאדיפ רפס אי תישארב

 חלשיו
 אמש ןארתְכדו םיהד אמשב אר דוכ ןארתכד
 הדש ןכאס אמש אבו םיריג דוכ יארב אר

 תבאָנא אראמ ןכס רגא אמא :םיוש םוק די

 | התשאדרב אר דוכ רָתכד דיושנ ןּותְכַמו דינכנ
 ןאשיא ןאנכסו :דרכ םיהאוָכ וכ אָנניא זא
 דנָסֶפ רֹומֲַה ןַב םֶּכַש רטנבו רומח רטנב
 ריכאְת ראכ ןיא ןדרכ רד ןאוָנ ןָאו :דאתפא

 דוב בוקעי ךתכד יֵהתָפִׁש הכ ארז דומננ
 רת ימארנ שרדפ 'הנאכ לֶהַא 'המה זא ואו
 | וב
 הדמָא דוכ רהש 'הזאורדב םכש שרספו רומח ספ
 :דנתפג הדרכ באטכ אר דוכ רהש ןאמדרמ
 דנתסה שידְנָא-חאלצ אמ אב ןאמדרמ ןיא
 א חח דגושב ןכאס ןץמז ןיא רד: ספ
 יארב ףרש רה זא ןימז ךניא דננכ תראָנְת

 ינב אר ןאשיא ןארתכד תסא עיִסְו ןאשיא
 :םיהדב ןאשידב אר דוֿכ ןארתבדו םיריגב
 קֿפתמ אמ אב ןאשיא טְרֶׁש ןדב טקפ
 םוק ךי הדש ןכאס אמ אב את דש דנהאוָכ
 דוש ןותכמ אמ זא ירוכד רה הכ םיש
 ןאשיא :ישאומ איִא :דננותכמ ןאשיא הכנאנְנ
 ןַאזא דנראד הכ ינאָוֲח רהו ןאשיא לאָומָאו
 םיוש ןאתסאדמה ןאשיא אב טקפ דושימנ אמ

 .ינאסכ המה ספ :דנוש ןכאס אמ אב את
 רו

 ANNE א יל
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 דל שיאדיפ רפס אי תישארב
 תלׁשיו

 ןכסב דנדמָא רד וא רהש יהזאורדב הכ
 ירוכד רהו דנדאד אָצְר םָכַׁש שרספו רֹומֲח
 דנדמָא רד וא רהש 'הזאורדב הכ ינאנָא זא

 דנמ דרד הג םייס הר רד :ימנש התכמ
 ןארדארב ילו ןועְמש ביקעו רספ וד דנדוב
 הנאָריִלֲד התֿפרנ אר דוכ דישמש יכי רה היד
 :דנַתשכ אר ןאדרמ 'המהו דנדמַא רהש רב
 דנתשכ רישמש םדב אר םכש שרספו רֹומחו
 ןוריב התשאדרב םַכׁש 'הנאַכ זא אר הנד
 הדמָא ןאנתשכ רב בוקָעָי ןארספו :דנדמָא

 ןאשיא רהאוכ אריז דנדרכ תראנ אר רהש

 המרו אה הלו :דנדוב הדרכ תמצעיב אר
 רד הָננָאו רהש רד הָננָאו אה נאלאו אה
 ןאשיא לאָומָא ימאמתו :דנתפרג דוב ארחַצ

 איק

 חכ

J שם 

  יהיסַאב אר ןאשיא ןאזו לאפטא יהמהו
 נאראת דוב אה הנאכ רד  הֶננָאְו דנדרב
 ארמ תֿפנ יול ןעמשב בוקעי ספ :דנדרב
 ןימז ןיא הנכס ךזנ ארמו דיתכאדנא בארֶטְצִאב
 ןמו דיתכאס הּורְכַמ ןאיירפו ןאינאענכ וע
 עמג ןמ רב אנאמה | יםַלְָלְִה הראמש רד

 ךאלה םא הנאכ אב ןמו דננוב ארמו דנוש |
 לתמ אמ רהאוָכ אב וא אוָא דנתפנ :םוש

 :דנכ למע השָחאפ |

 ננו
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 תל שיאדיפ רפס אי תישארב

 זולשוו

 הל באב

 לַא-תיִב הב התסאכרב תֿפג בוקעיב אדכו
 יארב  אָגנָאו רש ןכאס אָננָא רדו יִא רב
 זא הכ יתקו דש רהאט ות רב הכ ייאדכ
 יחבדמ ידרכ רארֿפ וָשָע תרדארב רוצה

 ינאסכ ָהמהו הנאכ לֶרֶאב בֹוקעי ספ :זאסב
 יהנאניב ןאיאדכ תפג דנדוב "ו אב הכ
 דינכ רוד תסא אמש ןאמ רד הכ אר
 .דוכ יאה תֶכְרו דזאס רהאט אר ןתשיוכו
 לַא-תיב הב התסאכרב את :דינכ ץע אר
 ור רד הכ ײאדכ ןָא יארב אגנָאו םיורב
 יהאר רדו דומרפ תַבאַנא ארמ ןמ יינְנַת
 :םזאסב יחבדמ דובימ ןמ אב  םתפר הכ
 רד הכ אר הנאגיב ןאיאדכ 'המה האננָא
 ראָושונ אב דנדאד בוקעיב דוב ןאשיא תסד
 בוקעװ דוב ןאשיא יאה שוג רד הכ ייאה
 ןֿפַד דוב םָכש רד הכ יטולב רז אר אהנַא
 הא רב אדכ ףוכו .דנדרכ נוכ ספ :דרכ
 אר בוקעי ינב הכ דוב ןאשיא דרָנאדָרְנ יאה
 ןימז רד הכ לב בֹקעװ :דנדרכנ בקאעַת
 דיסר דשאב לַא-תיִב ןאמהו תסא עקאו ןענכ
 :רנוב ו אב הכ םוק למאמת אב וא

 אר ןאכמ ןָאו דומנ אנב יחבדמ | אגנָא רדו
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 הל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 זחלשיו

 רב אדכ אגנָא רד אריז דימאנ לַא-תיב לא
 רוצח זא הכ ימאננה דוב הדש רהאש יוו

 הֶקְבְר 'הנאד הָרֹבְּּו :  תכירגימ דוכ רדארב
 לַא-תיִב תחת שולב תכרד רז ארואו דרמ
 : דימאנ תּוכָּב ןולֶא ארנָאו דנדרכ ןפד
 יתקו דש רהאט בֹוקעי רב רגיד ךאב אדכו
 תכרְב ארואו דמָא םרַא ןדפ זא וא הכ
 תסא בוקַעָי ות סאנ תֿפנ וב אדכו :דאד

 דושנ הדנאוָכ בוקע ות םאנ  ןיזא דעב אמא
 ארוא ספ דוב דהאוֿכ לֵאַרְׂשִי ות םאנ הכלב
 ןמ תֿפנ אריו אדכו :דאהנ םאנ לאַרְׂשִ
 וש ריתכו רנראב םתסה קלטמ רדאק יאדכ
 דוגוָּב ות זא אה תַמא זא יתעאמָו יתמא
 :דנוש דידַפ ןאהאשדאפ ות ָבְלֹצ זאו דָא
 י םהד ותב םדאד קַחַצֹו םֶהָרְבַאב הכ ינימזו
 םהאוכ אר ןימז ןיא ות זא דעב תתיירדבו
 י "| אב הכ ײאָננֶא זא אָדֹכ ספ :דאד

 בוקע  :רומנ .דועצ רו. דמ וא תפנ ןבס
 "| אב הכ יאנ רד תשאד אפ כב הס
 ינַתכיר  יהָיְדַהו גנס זא ינותס דומנ .םלָבִת
 :דרכ ןיהדת ןנהב ארנַה תכיר ןַא רב

 "ו אב אדכ הכ אר ןאכמ ןָא בֹוקעי ספ |

₪ Lids 

 :דימאנ לֶא-תיב דוב התֿפנ ןכס אָננָא רד
 יתפאסמ ךדנַא ןוָגו a וכ לַא-תיִב זא ספ
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 = הל שיאדיפ רפס אי תישארב דיק
 : זולשיו

 כ דנסרב הָתְרֿפַא הב הכ דוב הדנאמ
 ראושד שנדייאזו דיסר לֶמֲח צו תקו אר
 ארו הלבאק דוב ראושד שנדייאז ןונו  :דש
 : תֶסְרָסַפ תָיארב זינ ןיא הכ אריז סֶרְתַמ תֿפג
 אר רספ דֶרמ הכ אריז ןדנכ ןאָנ ןיח רדו

 ןיִמָינב ארו שרדפ ןכל דאהנ סאנ ינוא ןָּב
 האר רדו תפאי תאפו לָתְר ספ :דימאנ

 :דש ןפד דשאב םֶחָל תיִּב הכ הָתְרֿפָא
 ןָא הכ דרכ בָצֶנ ינותס יו ךבק רב בֹוקעװ
 | :תסא לַתָר בק ןותס זורמא את
 ןאדב אר דוכ 'הַמָיִכְו דרכ נוכ לֵאָרְׂשִי ספ

 = לֶאְרשי תכס ןח רו :דז רֶדָע גרב ףרט
 < דוכ רדפ זנכ אב התפר ןֵבּואְר ןימז ןָא רד
 דינש | ארניא לאָרְׂשװת דש באוָכמה הָהְלָּב
 :דנדוב הדזאָנַר בוקע ינבו
 בוקע 'הדאז | תֶסכָנ ןֵבּואָר הֶאְל ןארספ
 ןארספו | :ןּולָבְזו רֶכשָשיִו הֶדּוהְיו ולו ןועְמשו
 ץנכ הָתְלב ןארספו = :ןימינבו סי  לַתְר
 .הֶאְל זינכ הפ ןארספו :לּתַפו ןֶד לחָר
 הרר הכ .בוקעי ןארספ דננאניא ירש דג

 :דנַש דַלוְתִמ וא יארב סֶרַא ןֵרַפ
 4 דמָא אַרְמַמ רד קָחְצו דוכ רדפ דזנ .בוקעיו

 הכ יאְנ דשאב ןֹורְבֲח הכ עֶּבְרַא יהירקב

 .קֶמְצִי רמעו | :דנָדיזג תַבְרֹנ קֶחְצִו םֶהָרְבַא
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 וטק ול הל שיאדיפ רפס אי תשארב
 תלשיו |

 ש דרפס ןאָנ קֶחַצִּו :דוב לאס דאתשהו דצ
 תסויפ ׁשױֿכ םֹוקב דרוכ לאסו ריפו דרמו |

 :דנדרכ ןֿפַד ארוא בוקעיו ושע שנארספו

 ול באב
 א :תסא ןיא דשאב םֹודַא הכ וׂשע שיאדיפו

 ןאנאענכ ןארתכד זא אר דוכ ןאנז וָשַע |
 הָמָביִלָמָאו יִּתַח .ןוליא רתכד הָדָע ינעו תפרנ

 : תַמְשְּבּה :ױִת ןֹעְבצ ךתכד הָנַע רתכד |

 ג זָפילֲא ירָדֲעו : תֹויָבָנ רהאוכ לאעַמְׁשִ רתכד =

 אר לֶאּועְר תַמְׂשָּבו דיאז וׂשָע יארב אר
 אר תרקו םֶלָעו שי הָמָביִלַהֶאו :דאוב 4

 ה "ו יארב הכ ושע ןארספ דננאניא :דײאז |

 ןאנז ושע ספ | :דנדש דלוְתמ ןעֶנְכ ןימז רד
 ישאָומְו תיב להֶא עימנו ןארתְכדו ןארספו
 אר דוכ 'התכודנַא ימאמתו תאנאָויח .יהמהו

 זא התפרג דוב התכודנַא ןענכ ןימז רד הכ
 :תֿפר רגיד ןימוב .בוקעי דוכ רדארב המ

- 

- 

 מברג ןימה דננכ .תגכס םה אב הכנָא 2
 ןאשיא שיאְנְננ ןאשיא ישאו בבסב ןאשיא |

  A Fe iיש יי  2 2ל  + iו Fh ו : "

 ה דש ןכאס רעש לבג רד וָשת : תשא
 :תסא םֹודֲא ןאמה ושעו
 . לבג רד םֹודַא רדפ וׂשע שיאדיפ תסניאו .
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 ול שיאדיפ רפס אי תישארב זטק
 זולשיו

 | פלא וׂשע ןארספ יאר םאנ תסניא :רעׂשי
 ןז תַמָשְּב רספ לַאעְרו ושע ןז הָּרְע רספ

 םַתענו ֹופְצ רֶמֹוא ןָמיִּת זֶפְלָא נָּו  :ושַע =
 וׂשע רספ ופִלֲא זנכ ענָמַתו :דנדוב זנו *

 * דייאז זפִלא יארב אר קֶלָמִע ו 'דוב
 . דננאנאו | :ושע ןז הָּדע ןארספ דננאניא *

 * הֶזְמו .הַמְׁשו חרו תַחַנ לַאעְר ןארספ
  דננאניאו :וׂשע ןז תמשב ןארספ דננאנא +

 ןֹעְבְצ רתכד הָנע ךתכד הָמָביִלָחֶא ןארספ
 ושע יארב אר הרקו םִלֲעֹו שועָי הכ ושע ןז

 ןארספ ושע נב אמא דננאניא | :דייאז וט
 ןמיִת רימַא ינעי ושָע 'הדאז תֶסֹכַנ זפיִלֶא
 רימַאו  :זנק רימַאו ֹוֿפְצ רימָאו רֶמֹוא רימַאו
 דננאניא 'קַלָמַע רימַאו םֵּתְעַנ רימַאו חרק

 - פ

 = דננאנא 'םודָא ןימז רד ַּפִלֲא יִאָרֿמא
 :הֶרֲע ןארספ

 רימָא דנשאבימ וׂשעְרַּב לֵאעְר ןארספ ןאנאו +
 יהֶזִמ רימַאו הָמש רימַאו חַרָז רימַאו תַחַנ
 ידנדוב םֹודֲא ןימז רד לֶאּועְר 'ִאְרִמא אהניא

 דננאניו :וׂשֲע ןז תַמָשְב ןארספ דננאניא =
 רימאו שועי רימַא ושע ןז הַמָבִלָהֶא ִנְּב
 הָמָביִלָהֶא 'ארמא אהניא *חַרק רימַאו םֶלְעַ
 .דננאניא | :דנשאבימ וָשָע ןז הֲָעע רתָכד =

 'ארמא אהניאו דשאב םֹודֲא הכ וׂשע ןארספ
 , 116 | : דנשאבימ ןאשיא
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 ול שיאדיפ רֿפס אי תישארב
 תלשיו

 ןָא ןכאס הכ ירח רעש ןארספ דננאניאו
 : הָנָעו ןּועְבְצְו לֶבּושו ןשול ינעי דנדוב ןימז

 ןאַירח 'ִאְרְמא דננאיא | *ןָשידו רצאו .ןושדו
 ןארספו | :םודָא ןימז רד רעש ןארספו
 עָנָמִת ןׁטֹול רהאוֿכו דנדוב סָמיִחו ירח ןטול

 זיק

 « תֶחָנֶמו ןוְלע לֶבּש ןארספ דננאניאו :דוב
 פ הָּיִע ןועְבְצ ינּב דננאניאו :םֶנֹואו ופשו לָבעו
 בָא יאה המשָנ הכ תסא הֶנָע ןימה הָנֲעו
 הכ ימאננה דומנ אדיפ ארחצ רד אר םרנ
 :דינארנימ אר ןועבצ דוכ רדפ יאה נאלא
 רתְכד הָמָבלָהָאו ןשר הֶנָע דאלוא דננאניאו
 ןְבְשָאו ןאָדַמֲת ןְׁשיִד ןארספ דננאניאו :הָנע

 ןהְלַּב רַצַא ןארספ דננאניאו | :ןְדְכו ןְךתיו
 :ןרַאו ץוע ןשיד ןארספ .דנָנאניא | :ןקעו ןועזו
 רימָאו ןטֹול רימַא דננאירוח 'ִאְרִמא אהניא
 רימָא :הָנֲע רימַאו ןֹעְבְצ רימַאו - לבוש
 אהניא יָׁשיִד רימַאו רֶצַא רומַאו ןושיד

 רד ןאשיא יִאָרֹמא בסַחב דננאירוח 'ִאְרמא

 : :ריעש מח

 סודא ץמז רד הכ  ינאהאשדאפ דננאניאו .

 רב יהאשדאפ הכנָא זא לָבִה דנדרכ תַנטְלַס
 רעְּבִהְּב עלו :דנכ תנטלס לֵאָרְׂשִי ּונְּב

 וא רהש םאנו דרכ יהאשדאפ םודא רד -

 בבי שיאָג רדו דרמ עלו :דוב הבה
 גול :
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 ול שיאדיפ רפס אי תישארב
 זחלשוו

 = דֶרמ בֶבוו :דרכ תנטלַס הָרֶצְב זא חַרֶזְּב
 יהאשדאפ יִנָמיִת ןימז זא םֶשְמ שיאָג רדו

 .ררב-ןב דךדה שיאנ רדו דרמ םשַהו ! דרכ

 דאד תסכש אר ןידמ בָאומ יארחצ רד הכ

 :דוב תיע וא רהש םאנו דרכ יהאשדאפ

  הקרשמ זא הֶלָמִש שיאנ רדו דרמ דַדָהו
 .זא .לּואָשו דרמ הֶלְמִשו :דומנ יהאשדאפ

 .ךרכ יהאשדאב .שיאנ רד רהנ תובהר

 רובבע-ןּב ןָנֶח לַעַּב שיאג רדו דֶרמ לּואָשו
 רכב  רובבעהןב ןנת = לעבו :דרכ תנטלס
 שרהש םאנו דרכ יהאשדאפ רַדַה שיאנ רדו
 רתכד לאְבטיִהִמ הב תֶמסֹמ שזו דוב עֿפ

 | הם תסנאו :דוב כח ימ רתכד ררטמ

 ןכאמַאו ןאשיא ליאבק בסח ושע יאָרְמא יאה
 .הולע רימַאו עָנְמִּת רימָא יןאשיא יאר םאנו
 הָלֶא רימַאו המבילֲחַא רומאו  :תתי מש
  ריכא ןמית רימַאו זנק רימַאו :ןנִפ רימַאו

 ןאניא יםֵרֵע רימַאו לֵאיּרְנַמ רימַאו :רֶצְבַמ
 רד ןאשיא ןְכאסַמ בָסַח דנַא םֹודָא 'ִאְרַמא

 םֹודֲא רדפ ושַע ןאמה יןאשיא ךלמ ןימז
 | : תסא
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 זל שיאדיפ רפס אי תישארב
 בשיו

 ול באב
 5 פ פ

 נעו דוכ רדפ תֶבְרִ ץמז רד בוקעה

 בוקעו שָיאָדְיִפ תסניא :דׁש ןכאס ןענְכ ןימז |
 אב אר הלג דוב הלאס הדפה ףסֹי ןוָג

 שרדפ ןאנ! הָפְלַז ןארספו | הֶהְלַב . ןארספ
 אר רדפ ןאשיא לכס דב וא ףסויו דובימ
 ריאס זא אר ףסֹי לֵאָרְׂשה :דאדימ רבכ
 הכ אריז יתשאר תסוד רתשיב דוכ ןארספ
 דנלב יאָדְר שיארְבּו דוב וא "יריפ ךספ וא
 רדפ הכ דנדיד שנארדארב ןונו :תֿכאס
 שנארדארב 'המה זא רתשיב ארוא ןאשיא
 ימנו דנתשאד הניכ וא זא דראדימ תסוד
 : דניונ ןכס יתמאלסב "יו אב דנתסנאות

 דוכ ןארדארב הב ארנָא הדוד יבאוָכ ףַסֹוו

 :דנרווֿפַא וא  הנכ רב סב. תבנ אפ

 םא הדיד הכ אר יבאוכ ןיא תפנ ןאשירבו .
 אה הפאב הָעַרְזִמ רד אמ ךנא :דינׁשב |

 אפ רב ןמ "הפאב האנאנ הכ םיתסבימ |
 דֵרג אמש יאה הפאבו דאתסיאב הדש |
 :דנדרכ הדנס ןמ הפאב הב .הדמא ה

 תקיִקַחְלִא - יֿפ איִא דנתֿפג וב שנארדארב |
 טלסמ אמ רבו דרכ יהאוכ תַנטלָס אמ רבב
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  זל שיאדיפ רפס אי תישארב כק |
 בשיו

 רב שנאנכסו אה באוָכ בבסבו דש יהאוָכ
 | : דנדוזפַא וא 'הניכ

 דוכ ןארדארבו דיד רניד יבאוָכ ספ ןָאזא =
 יבאוכ זאב ךניא תֿפנ הדאד רבכ ןֶאזא אר
 הדזאו האמו באתפָא האגאנ הכ םא הדיד

 ןארדארבו רדפו :דנדרכ הדנס ארמ הראתס 'י
 ךיבות ארוא שרדפו דאד רבכ אר בב

 יהדיד הכ תסיבאוכ הָנ ןיא תֿפג וב הדרכ
 'אתקיקה תנארדארבו תרדאמו ןמ | אָיָא
 םיהאוָכ הדנס ןימז רב ארתו דמָא םיהאוָכ

 דנָדְרב דסח וא רב שנארדארבו :דומנ *
 האגנ רטאכ רד אר רמָא ןָא שרדפ אמַאו
 : תשאד

 םכשב דוכ רדפ יהלג 'ינאפונ יארב שנארדארבו *
 תנארדארב איִא תפג ףסויב לֵאָרְׂשִו :  דנתפר *

 חח אה איב הננכ ימנ ינאפונ םבש רד
 ארוא | : יב תֿפנ ארָיו םתסרפב ןאשיא ךזנ ד

 ייתמאלסו ןארדארב 'יתמאלסו ורב ןָאלא תפנ
 ארואו רָוַאיב רבכ ןכ דזת ןיבב אר הלנ
 :דמָא םכשבו דאתסרפ ןרְבָה "דאו וא

 ארחצ רד וא ךניאו דרוכרב ואב יצכשו וט
 הדיסרפ וא זא ץכש ןָא ספ דובימ הראוָא
 דוכ ןארדארב ןמ תֿפנ :יבלטימ הָג תֿפנ
 ינאפונ אָנכ הכ הד רבכ ארמ םיִוְנמ אר
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 אכק ול שיאדיפ רפס אי תישארב
 . בשיו

 * הנאור אָניא וא תֿפנ ררמ ןַא  :דננכמ
 ןתוד הב דנתפנימ הב םדינש ארו הש
 דוכ ןארדארב בקע זא סו ספ םיורימ

 " ארואו :תֿפאי ןְתֹוד רד אר ןאשיא התפר
 ןאשיא ךידזנ הכנָא זא לבקו דנדיד רוד זא
 ארוא  הכ דנדד הטות - (.םה אב רדיאב

 = בחאצ ןיא ךניא .דנתפנ רגידכיבו :דנשכב
 כ .ארוא .רַײאיב ןנכא :ךיָאמ אה באוכ

 םזאדניב אה האָג ןיא זא .יכיְו םישכב
 םיניבבו דרֹוכ ארוא הדנרד | ירונאָנ םייונו
 יי: ןונ = ןבואר ןכל :דנשימ הנ שיאה באב
 הדינאהר ןאשיא תסד זא ארוא דינש ארניא

 צי ןאשידב .ןבואר ספ | :םישכנ ארוא  תֿפנ ה

 רד הכ האג ןיא רד ארוא דיזירמ ןוכ תפג 1
 וא רב אר דוכ תסדו דיזאדניב תסא ארחצ

 ןאשיא תסד זא ארוא את ידינכמ זארד
 :דיאמנ דר דוכ רדפב הדינאהר =

 5 שתכְר דוכ ןארדארב דזנ ףסוי ןדיקר דרנמבו 2

 רב רד הכ אר דנלב יאדר ןא ישי אה
 פ רד התפרג ארואו :דנדנכ וא זא תשאד
 בָא יבו ילאכ האָנ אמא דנתכאדנא האנ
 תכ ןאמשגו דנתסשנ ןדרוכ אדנ יארב ספ :דוב
 האנאנ הָכ דנדיד הדרכ זאב אר הבה
 = ןארתשו דסרימ דַעְלִּג זא םילאעמשי 'הלֿפאק .
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  ןל שיאדיפ רפס אי תישארב בכק
 בשיו

 . דנראד ראב ןדאַלו ןאסְלָבו אֹריִתְכ ןאשיא
 האגנָא :דנרַבב רַצְמב אר אהנָא את דנורימו

 אר דוכ רדארב תֿפנ דוכ ןארדארבב הָדּיהָי
 דוס הָנ ןתשאד יֿפכַמ ארוא ןכו ןתשכ

 .םיִלאְעְמשי = ןיאב ארוא | דייָאיב  :דראד
 < הכ אריז דשאבנ "ו רב אמ תסדו םישורפב

 שנארדארב ספ תסאמ תשונו רדארב וא
 רד יַנְּדִמ ראָנת ןוו :דנדאד אצר ןידב

 כ הדשבכ האנ וא אכ ףסוי דנדוב רדנ

 תסיב הב םיִלאעְמשיב אר ףסֹוו דנדרוָא
 רצמב אר ףַסּי ספ דנַתְכורֿפ הרקנ 'הראפ

 . , ;רבדרב

 ףסוי הכ דידו תשנרב האָג רכב ןוָג ןָבּואְרו

 :דז ךאנ אר דוכ 'המאָנ תסינ האָג רח
 לפס  תפגו דמָא זאב דוכ ןארדארב דזנ
 אר ףסוי יאדר ספ | :םורב אָגכ ןמו תסינ
 רד אכ אדר התשכ אר ירנ זכו דנתפרג

 אר /דנלב יאדר ןָאו :דנדרב ורֿפ שנוב
 דנתפנ הדינאסר דֹוכ דפ הבו דנדאתסרפ
 יאדר הכ ןכ ץיִבשִמ םיא התֿפאי ארניא
 התכאנש ארנָא ספ :הנ אי תסא תרספ
 הדָנַרד ירננאג תסא ןמ רספ יאדר תפנ
 הדש הדירד ףסוי 'אניקו תסא הדרוכ ארוא
 | הדהכ הראפ אר דוכ תכר בוקעו :תסא
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 חל , זל שיאדיפ רפס אי תישארב

 בשיו

 יארב ראיסב יאה זורו דרכ רב רד סאלפ
 ןארספ 'המהו | :תפרנ םתאמ דוכ .רספ

 דנתסאוכרב וא ילָסְתַב שנארַתְכד 'המהו
 רספ ָדזנ ראָונוס תֿפנו תפריפַנ ילָסַת אמא
 יארב שרדפ ספ יםנרימ דורֿפ רונב דוכ
 אר סו ןאינאידמ אמא :תסרנ ימה "ו
 ןוערפ = יִחְנאוָכ = הכ  רפיטופב רצמ ה

 . - :דנתכורפ דוב הצאכ ןאנוֿפא ראדרסו

 | חל באב |

 זא הָדּוהְי הכ ןאמז ןָא רד דש עקאוו
 ימָלְדְע יצכש דז התפר דוכ ןארדארב דזנ
 רדו :דש ןאמהמ תשאד םאנ הרה הכ

 הכ אר ינאענכ דרמ ָרתְכד הֶדּוהְי אָננָא |
 ודב התפרנ ארואו דיד דוב עושב תאמסמ

 דיאז :ירספ. החדש ןתסבַא ספ :דמא רד

 ןתסבָא רניד ראבו :דאהנ םאנ הע ארואו

 זאבו :דימאנ ןנֹוא ארואו דיאז ירספ הדש
 דראדנ םאנ חלש ארוא הדייז ירספ םה |
 :הוב בזכ רד (הֶּוהְ) דיאז ארוא ןונו 2

 תסכנ יארב רַמְּתב תאמסמ :ינז הָדּוהְר
 'הדאז תֶסֹבו | :תפרנ רש דוכ י'הדאז |
 דוב רירש דנואדכ = רשנ רד רש הפה

 ןניאב הָדּוהְי ספ :דנארימב ארוא דננאדכו |
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 חל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 בשיו

 רדארב קחו יִא רד תרדארב ןזב תפג
 ךדארב :ארב ילסנ הדרנָא אָנב אר ירהוש
 הכ תסנאד ןְנֹוא הכננ ןכָל :ןכ אדיפ דוכ
 הכ ימאננה דוב דהאוֿבנ וא ןָאזא לֶסָנ ןָא
 לאמא ןמח רב דמָא רד דוכ רדארב ןוב
 :דהדנ דוכ רדארב יארב ילסנ את דרכ
 דְנְסֶפאנ דנואדכ רַנ רד וא ראכ ןיאו
 הָדּוהו  :דנארימב זנ ארוא ספ דמָא

 תרדפ יהנאכ רד תֿפנ :רַמְּפ דוכ סורעב
 ארז דוש נרזב הלש סרספ את ןיֵשְנַב הויב
 דרימב שנארדארב לתמ זינ וא אדאבמ תֿפנ
 "דוכ רדפ יהנאכ רד התפר רַמְּת ספ
 : דנאמ

FB 
 ל-7

 | .הֶדּוהְי ןז עוש ךתכד דש ירָפְס אה זור ןונְ
 תסוד אב וא תיִעָת זא דעב הָדּוהְו דרמ
 דוכ הלָנ ןאניִג םׁשַפ דזנ ימְלְדָע הָריִח דוב
 ההארה רבכ רמת הבו  ;דמָא הָנְמִת הב
 םֵׁשַפ ןדינ יארב תרַהש רדפ ךנא דנתֿפנ
 תכר ספ :דָאמ הֶנָמִּת הב שיוכ יַהלג
 קרב .הדרכ ןוכיב ןתשיוכ זא אר ינ הויב
 המ ירדאנ .רד- אר וכ הרשכ : ורב

 .תסא ּהָנמּת האר רד הכ םיניע 'הזאורדבו

 תסא הדש נרזב הֵנְׁש דיד הכ ארז תסשנב
 ארו הָדּוהְי וג :דנדאדנ ינוב וב ארואו
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 הכק חל | שיאדיפ רפס אי תישארב
 בשיו

 יור הכ ארז תשאדנפ השחאפ ארוא דוד
 5 יוסב האר זא ספ :דוב הדישופ אר דוב
 םִיִא רד ותב את אָיב תֿפנ הדרכ למ וא
 ארמ תפג תסוא ָםּוָע הכ תסנאדנ ארי
 זא יהלאנזב :ײָא רד ןמב את יהדימ הָנ
 את יהדימ רג איִא תֿפנ םתסרפימ הל
 " תפנ םהד ג הנ ארת תפנ :יתסרפב =

 תסד רד הכ ייאצָעו אר דוכ ראיה רהמ
 זא ואו דמָא רד ודבו דאד וב ספ יראד
 עקרבו תפרב התסאכרבו :דש ןתסבָא 'יו
 :דישופ יג הָויְב תכר התשאדרב דוכ וא אר
 כ יימְלְע תסוד תסדב אר הלאנוב הָדּוהְו
 ז ןֶא תסד זא אר רג את דאתסרפ דוב

-- 
- 

 ס -¥

  ןאמדרמ זַאו  :תֿפאַנ ארוא אמא דרינב .
 רס הכ יהָשָחאּפ ןָא תֿפנ הדיסרפ ןאכַמ ןָא

 דנַתֿפג תסא אָגכ דוב התסשנ םינָע האר -
 כ הָדוהְי דונ ספ :דובנ אנניא רד יהשחאב ה

 .ןָא ןאמדרמו םתפאָינ ארוא תפנ התשנרב :>
 אנא רד יהָשָחאּפ הכ דנונמ זינ ןאכמ
 פי האננ דוכ יארב ראדנב תֿפנ הָדוהְי :דובנ

 אר הלאגזב ךניא םיוש אָוְסִר אדאבמ דראד |
 : יתפאָינ ארוא ותו םדאתסרֿפ |
 5 הדאד רבכ אר הָדוהי האמ הס זא דעבו |>
 דניאו תסא הדרכ אָנְז רַמְּת ות ורע דנַתֿפנ 2
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 טל חל שיאדיפ רפס אי תישארב
 בשיו

 = תפג הָדֹוהְי ספ הדש ןתסְבָא זינ אנו זא
 .תִנ | :דוש התכוס את דירָא ןוריב ארו
 דוכ ךהןש רדפ ךזנ דנַדרוָאמ ןוריב ארוא
 אה זיִנ ןיא ךלאמ זא תֿפנ הדאתָסַרַפ
 ןיא הכ ןכ ץיִכָשִּת תֿפנו םַא הדש ןתסבָא
 הָדוהו  :תסיכ ןָאזא אצעו ראו רקהמ
 האנניב ןמ זא וא תפגו תכאנש אר אהנָא

 .דוכ רספ הב ארוא הכ ארז תסא רת
 :תכאנשנ רגיד ארוא דעבו םדאדנ הש
 רד ןאמַאֹות ךניא דיסר שלֶמַח עֶצַו תקו ןוו

 ינאמסיר הלבאק לאח רד הכ דרוָא ןוריב אר
 ןיא תפנו תסב שתסד רב התפרג מרב
 זאב אר דוכ תסדו | :דמָא ןוריב לֵוַא
 הלבאקו דמָא ןוריב שרדארב ךניאו דישכ
 דאב ות רב ףאכש ןיא יתפאכָש הנונְנ תֿפנ
 ןָאזא דעב | :דאהנ םאנ ץֶרֶפ ארוא ספ
 = תסד רב אר זַמְרְק ןאמסיר הכ שרדארב
 : דימאנ חַרָז ארואו דמָא ןוריב תשאד

 טל באב

 ירצמ ידרַמו דנדרב רצמב אר ףסוי אמַא
 יהצאכ ןאָוּפַא ךאדרסו הָנאוָכ הכ םאנ רפיטופ
 .ארוא הכ םילאעַמְשי תסד זא ארו דוב ןיערפ
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 טל שיאדיפ רפס אי תישארב

 בשיו

 אב דנואדכו : דירכ דנדוב הדרב אננאדב

 הדו דש באימאכ הידרמ גאו בכ פאה

 שיאקָאו :דנאמ דוכ יִרָצְמ יאקָא 'הנאב
 הננָארהו דשאבימ "ו אב דנואדכ הכ דיד
 : דרנָאימ תסאר שתסד רד דנואדכ דנכימ וא

 ארואו תפאי תאֿפתְלַא ו רטנ רד סי ספ
 תשאָמג רב דוכ 'הנאכב ארואו דרכימ תמדכ
 : דרפס יו תסדב אר שּוכ .ךְלמָי-אַמ םאמתו
 הנאכ רב ארוא הכנָא זא דעב דש עקאוו
 הכ דוב התשאמנ דוכ ךלמי- אמ םאמתו
 ףסו  בבסב אר ירצמ ןָא 'הנאכ דנואדב
 יהמה רב דנכאדכ .תכרבו דאד = תכרה |
 :דוב אָרֲחַצ רד הנו הנאכ רד הָנ שלאומא .

 זאו תשאדגאו ףסי תסדב תשאד הָנֶאו

 הכ ינאנ זג תשאדנ רבכ דוב רח אב הָננא
 :רוב רַטְנַמ ךינו םאָדְנַא שוכ ףסויו רויט

 ׁשִיאקֶא ןז הכ דש עקאָו רומא ןיא זא דעבו .

 באֹוָכְמַה ןמ אב תֿפנ התכאדנַא רַטָנ ףסוי רב

 דוכ יאקַא ןזב הדומנ אבָא וא אמא :ש
 הנאכ רד ןמ דזנ הָננָא זא םיאקָא- ךַעא תפנ =
 ןמ תסדב דראד הָגְנָאו דראדנ רבכ תסא -
 יא רד ןמ זא יִרָת גרוב :תסא הדרפק .
 וג התשאדנ גרד ןמ זא ינו תסינ הנאב |
 בכתְרמ הנוגָג ספ ישאבימ וא יהְנְז ןוָנ ות <
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 טל שיאדיפ רפס אי תישארב הכק

 רי

~~ 
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 | בשיו
 :םורו אטכ אדכבו סושב גרזב תרארש ןיא
 ב  תפנימ ןכס . ףסויב ההר רה הָנ רַנָאו

 הנ אי דבאוכב וא אב הכ תפרנ ימנ שונ

 [((3- הב רש עקאו יחרו  :דנאמב רה

 להא זאו דזאדרפ דוכ לנשב את דמָא רד
 ספ :דובנ הנאכ רד  אָגנָא יסכ הנאב
 באוָכב ןמ אב תֿפג התפרג ארוא 'המאָנ

 הדרכ אהר שתסדב אר דוכ 'המאנ וא אמא

 לה כ דיד וא נו :  תפה ןוריבו .תכירג
 קאפ ואו דרכ ךרת לו תסדב אר דֹוכ
 ןאשידבו דז אדצ אר הנאכ ןאדרמ :תכידנ

 אר ינארבע דְוַמ דירַנְנְב תֿפנ הדרכ ןאָיב
 דמו דנכ הָרכְסִמ אראמ את דרנָא אמ ךונ
 דנלב 1 זאְוָאבו דבאוכב ןמ אב אח דמָא ןמ
 דנלב זאָוָאב הכ דינש ןונו :םדרכ דאירפ
 ןמ דזנ אר דוכ 'המאָנ םדרוֶא רב דאירפ

 ספ :תפר ןוריבו דרכ רארפ הֶדְראדנאְו
 שיאקַא את תשאד האגנ דוכ דזנ ארוא 'המאָנ

 הדרכ רֶָכַּד ןוכצמ ןידב יובו :דמָא הנאכב
 יהדרוָא אמ יארב הכ ינארבע םאלג ןַא תֿפֹנ
 אה :דנכ הרכסמ ארמ את דמָא ןמ דזנ
 דוכ 'המאג סדרָוָא רב דאירֿפ דנלב זאָוָאב
 ככה : תְכירנ ןוריב הדרכ אהר ןמ שיפ אר
 "מ .הכ דנש אר דֹוב ןז ןכס שיאקַא ןוָג
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 טכק מ. טל שיאדיפ רפס -אי :וישארב
 בשיו |

 הדרכ ןינְג ןמב תמאלג תֿפנ הדרכ ןאָיַּב
 ףסוי יאקָאו :דש התכורפא וא םשַכ תסא

 ןאריסַא הכ יהנאכ ןאדנז רד התפרנ ארוא
 רד אננָאו תכאדנא דנדוב התסב האשדאפ
 :דנאמ ןאדנז
 ןאסחא יו דבו דובימ ףסוי אב דנואדכ אמא
 ןאדנָז יהנוראד ָךָסָנ רד ארואו , דומרפימ
 ןאָיְנאדְנְז 'המה ןאדנז יהנוראדו :דאד תמרה

 דרפס סי תסדב דנדוב ןאדָז רד הכ אר
 ןָא יהָדְננכ וא דנדרכימ אָגנָא רד הָננָאו

 "| תסד רד הגנאדב ןאדנז 'הנוראדו :דוב .
 יו אב דננאדכ ארז ררכמנ האנ דוב

 דנואדכ דרכימ וא הכ אר הננאו ומ
 :דֶרוָאיִמ תסאר

 מ באב

 יקאס הכ דש עקאו רומא ןיא זא דעבו

 האשדאפ שיוכ יאקָאב רצַמ האשְדאפ ןאבכו
 דוכ 'הגאוֿכ ודב ןעֶרֿו :דנדרכ אטכ רצמ
 בצַג ןאזאבכ ךאדרסו ןאיקאס ראדרס יִנֲעַי
 נאְוֿפַא סיִאַר ןאדנז רד אר ןאשיאו :דומנ
 סובחמ אָגנָא רד ףַסּוי הכ ינאדנז ינֲעַי הצאכ
 ףסוי הצאכ גאֿפַא ךאדרָסו :תכאדנַא דוב

 תמדכ אר ןאשיאו תֶׁשאַמנ ןאשיא רב אר
199 K JUD-PERS. 
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 מ  שיאדיפ רפס אי תישארב

 בשיו :

 ה הרה  :דנרנאמ ןאדנז רד יתדמו דרבימ

 אופ םאדכ חה דנדיר יבאוכ בש די רד
 באוָכ ְריבְעַת קפאומ םאדכ רה יאר דוכ
 .רד הכ רצמ האשדאפ זאבכו יקאס ינעי דוכ
 ףסוי ןונ ןאדאדמאב :דנדוב סובחמ : ןאדנז
 : דנתפה לנלמ ךניא הכ דיד דמָא ןאשיא דזנ
 רד ו אב הכ ןועְרַפ יאה הָנאוָכ זא ספ
 זורמא תפג הדיסרפ דנדוב וא יאְקֶא ןאדנז
 דנתפנ "וב :תסא ןנמֿנ אמש יור אר
 5 הכ תסינ :יפכו םיא :הדיד יבאיכ
 היבעַת איִא תֿפנ ןאשידב ףסּוי דנכ ריָבְעַת
 :דיװנ זאב ןמב ארנָא תסינ אדכ ןָאזא אה
 ףסויב אר דֹוכ באוָכ ןאָיקאס סיִאר האגנָא
 יכאת ךניא ןמ באוכ רד תֿפנ הדרכ ןאָיב
 0 הק דאת רלו :דנב ןמ יור .שיב

 שיאה השוכו דרנָא לנו תֿפכְׁשִב ןָאו דוב
 תפד רד ןשרפ םאנו :דאד הדסר רוננַא

 ןוערפ םאָנ רד הדיִנ אראה רוננַאו דוב ןמ
 ףסוי :םדאד ןערֿפ תסדב אר םאָו םדְרשפ
 ור הס הכאש הס תסניא ׁשריבעַמ תֿפנ וב
 רב ארת רס ןערֿפ ור הס וא דעב :תסא
 ןנערפ םאָנו דראמנ זאב תַבֵצְנַמבו דזארפא

 אפ הב קבאס םסרב .יהד יו תסדב אר.

 דיש וכינ ות יארב הכ ימאננהו :ידוב וא 4
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 מ שיאדיפ רפס אי תישארב
 בשיו

 לאָוָתַא הדומנ ןאסחא ןמבו ןכ דאי ארמ
 יא זא ארמו זאס רוכדַמ ןעֶרַֿפ דזמ ארמ

 זא עקאָולא- יפ הכ אריז | :רַוָא ןוריב הנאכ
 זינ אננאו םא הדש הדידוד ןאינארְבַע ןימז
 לאָנ האיס רד ארמ הכי םא הדרכנ יראב
 הכ דיד ןאזאבכ סיאר ןונ אמא = דננכפא
 יבאוכ זנ ןמ תֿפנ ףסּויב דוב וכינ ריבעת
 רב דיפס ןאנ ָדָבָס הס ךניא הכ םא הדיד
 םְסק רה ןירְבז דבס רדו  :תסא ןמ.רשי
 דשאבימ זאבכ 'השיפ זא ןוערפ יארב םאעט
 תסָנָמ רס רב הכ ידבס זא ארנָא ןאנְךמו =
 ׁשֵריבעַת תפג באָוָנ רד ףסוי = :דנרובומ 2

 דעבו :דשאבימ זר הס דבס הס תסניא
 רב ות וא ארת רס ןערֿפ ור הס וא |

 תתשונ ןאגרמו דזיואיב ראד רב ארתו דראד

 : : דנרוכב ות זא אר
 דוב ןעְֶרֿפ ךאלימ םֹי הכ םיס ור רד ספ =

 רסו תכאס דוכ םאדכ המה יארב יתכאצ
 רד אר ןאזאבכ סיאר רסו ןאָיקאס םיִאר |

 אמא  :תׁשארֿפַא רב דֹוכ ןארכונ ןאנמ
 דרָוָא זאב שיִרָנ יקאסב אר ןאיקאס סיִאר

 סיִאר אמַאו :דאד ןועֶרֿפ תסדב אר םאָנו |

 יארב ףסֹי הכנאנג דישכ ראדב אר ןאואבכ =
 סיִאר ןכל | :דוב הדרכ ריבֲעַה ןאשיא ]
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 אמ מ שיאדיפ רפס אי תישארב
 ץקמ

 | ארוא הכלב דרָוָאינ האוב אר ףסּוי ןאנקאס
 :דרכ שומארפ

 אמ באב

2 5:8 
 הכ דש ירפס לאס וד ןונ דש עקאוו

 רהנ ךאנכ רב ְךניא הכ דיד יבאוָכ ןעֶרֿפ
 תפה רֶהָנ זא האנאנ הכ :תסא הדאחסיא
 רב הדמָא רב תשוג הָבְרְפּו תרוצ בוכ ןאנ
 ךגיד ןאג תפה ךניאו | :דנַדיִרְניִמ ראגְרַמ
 זא אהנַא בקע רד תשונ- רגאלו תרוצ דב

 לֵיְוֲא ןאָואג ןֶא ױלהפב הדמָא רב  רֶחַנ
 תַשָז ןאָואג ןיאו :דנדאתסיא רהנ ראנכב
 תרוצ- בוכ ןאנ תפה ןֶא תשוג- רנאלו תרוצ
 :דש ראדיב ןעֶרֿפו דנדרב גרפ אר הברפו

 הכ דיד יבאוָכ הראב רגידו דיבְסכְב זאבו
 קאס ךי רב וכינו רפ יֵהָלבְנכ תפח ךניא
 זא רנאל 'הלבנס תפה ךניאו  :דִנָאמ רב
 :דצרימ אהנָא זא דעב הָדָרֹמְוּפ יקוש ךאב
 הברפ יהלבנס תפה ןָא רָנאל יאה לבנסו
 הרש ראהיב ןערבו .דנדרב ןורֿפ אר הפו
 שלד ןאהאָנְחְבצ :תסיבאוָכ ךנא הכ דיד
 ןארנ - ּודאָג 'המהו דאתְסַרֿפ הדש בֵרטְצמ
 באוָכ ןעְרֿפו דנאוָכ אר רֶצַמ ןאמוכח ָעיִמָו
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 אמ | שואדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 יסכ אמָא תפנ זאב ןאשידב אר דוכ יאה
 ריִבְעַת ןוערפ יארב אר אהנָא הכ דובנ

 נפ

 הדרכ ץֶרע ןעֶרֿפב ןאיקאס סיאר האננָא

 :דמֶא סרטאכב ןמ יאָיאַטכ הרמא תֿפנ
 ארמ הדומנ בָצַג דֹוכ ןאמאלג רב ןשרמ
 גאָוֿפַא ראדרס ןאדנז רד ןאזאבָכ סיִאר אב
 בש ךִי רד ןָאו ןמו :דומרֿפ סבח הצאכ
 באוָכ ריבעָת קֿפאומ ךַי רה סידיד יבאוכ
 אָננָא רד ינארבע ינאָוְנו :םידיד באוָכ דוכ
 הצאכ ְגאַוֿפַא ךאדרס םאלנ דוב אמ אב |

 םידרכ ןאָיִב וא דזנ אר דֹוכ יאה באוָכ
 דרכ ריבעַת אמ יארב אראמ יאה באוָכ ואו
 :דרכ | ריִבְעָת שָבאוְּכ קפאָוִמ אר ךי רה

 ' דרכ אמ יארב הכ יריבְעַת קֶפאָוָמ הניעבו
 ארואו דרָוָא זאב םֶבָצְנִמב ארמ דש עקאו

 ) :דישכ הארב

 דָנאוָּכ אר ףֶסוי הדאתסרפ ןועְרפ האננָא
 תרוצו דנַדְרָוָא ןוריב ןאדנז זא ידוזב ארואו .

 דרכ ץנע אר דוכ תכַר הדישארת אר ;דוכ
 תֿפנ ףסויב .ןוערפו  :דמַא ןערפ בוצהבו

 ריִבֲעַת ארנָא הכ תסינ יסכו םא הדיד יבאוָב
 באוכ הכ .םדינש ןתי יהראב .רה יה
 אר ערב ףסוי :ינכ שריבעָת את יונשימ

 גלק
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 ילאפ תפה * וכינ 'הלכנכ תפהו דשאב

 אמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 אר ןעֶרַֿפ אדכ תסינ ןמ זא תפג ךסאָפְב

 ףסויב ןערֿפו :דאד דהאוָכ באוָנ יתמאלסב
 ה 2 ךנא הכ םדיד דוכ באוכ רד תֿפנ

 ואנג תפה האנאנ  :םא הדאתסיא רהנ
 הדמָא רב רֶהנ זא תרוצ-בוכו תשונ- הברפ
 רגיד ןאנ תפה ךניאו :דנרנימ ראמרמ רב
 הכ תשוג- רָנאלו  תרוצ - תשז ראיסבו ןּובז
 הדידנ יתשז ןאדב רצמ ןמז מאמת רד
 ןאָואנוו  :דִנָאמ רב אהנָא בקע רד םדוב
 אר | לַוְוַא 'הברֿפ ןאג תפה תֶשֶז ָרָנאל
 דנתפְר ורפ אהנָא סכשב ןונו | :דנרוכימ
 ארז דנָדש אהנָא ןורדב הכ דשנ םולעמ
 ספ דָנאמ תַשז לװַא לתַמ אהנָא תרוצ הכ
 ךניא הכ םדיד יבאוָכ זאבו :םדש ראדיב
 כ קאסכי רב ובית רפ 'הלבנכ . .תפח
 ראב דשכ .יהלבנל תפה ךנאו . :דנָאמ
 אהנָא זא דעב הדרמופ יקרש ךאב .זאו
 |[ הלבנס תמה ןָא רנאל לבאָנסו :דײרימ
 םתפג אר ןארגודאְגו דָרָבִמ ורפ אר וכינ
 :דנכ חרש ןמ יארב הכ תסינ יסכ .ןכל
 תסא יכי ןוערפ באוכ תֿפנ ןֹעְרֿפב ףסיי
 רבכ אר ןׂשְרֿפ דרכ דהאוב הָננָא זא אדכ
 לאס תפה וכינ ןאג תֿפה :תסא הדאד
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 אמ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ |
 ָךָנאל ןאג תפהו | :תסיכי באוכ אנאמַה
 תפה דנַדמָא רב אהנָא בקע רד הכ תש
 דאב זא לאב 'הלבנס תפהו דשאב לאס
 :דשאבימ טחק לאס תפה הדְרמופ יקרש
 אדכ הָננָא תסניא םתֶפנ ןוערפב הכ ינבס
 אנאמַה :תסא התכאס רָהאט ןוערפב דנכימ
 ןימז ימאמַת רד ראיסב :יינאוארפ לאס תפה
 טחק לאס תפה ןֶאזא דעבו :דִיָאמ רצמ
 רצַמ ןימז רד ינאןארַֿפ ימאמתו יָא דידפ
 דהאוכ האבַת אר ןימז טחקו דוש שומארפ
 דָושנ םולעמ ןמז רד ינאןארַפו :תכאס
 הכ ארז דִיֲא ןָאזא דעב הכ יטחק בבסב
 באוכ ות תב רהאכ תכס: תיענב
 הב תסא ןיא דש ררנמ הבתרמ וד ןוערֿפב
 הדש רַרָקמ אדכ בנאָנ זא הֿתדאה ןיא
 ספ :דרנָא דהאוָכ דידַפ ידוזב ארנָא אדכו

 אר םיכחו היִצַב ידרמ : דיאבימ . ןועְרַפ ןונכא
 : דראמנב רֶצְמ ןימז רב ארוא הדומנ אדי

 רב ןימז רב ןארטאנו דנכב | ןינְג ןעֶרֿפ
 זא סמכ ינאוארפ לאס תפה רדו דראמנ

 ןיא תאלובאמ יהמהו =  :דהינב רעמ מק ₪
 דננכ עמנ ריַאמ הכ אר:-ףכינ יאה לאס |

 דניאמנ הריכד ןערֿפ תסד רז אר הלו <
 את. :דנראד האגנ אה רהש רד דארובו
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 אמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 | ץקמ
 יטחק לאס תפה תהנב ןימז יארב ךארוכ
 לנש הריכד דוב דהאוָכ רצמ ןימז רד הכ
 :דדרג האבַת ׁשֶחַק וא ןימז אדאבמ
 יהמה רטנבו ןעְרַפ רטנב ןכס ןיא ספ

 .דוכ ןאגְדְנַבב ןעֶרֿפו :דמָא דָנְסֶפ ׁשֹנאָנדנב
 תפאי םינאְוַת ןיא לָּתַמ אר יסָב איִא תֿפנ
 ןֹוערֿפו : תו הד אדכ חור הב ידרמ
 אר רומא ןיא לכ אדכ הכנונ תֿפג ףסויב
 ות דננאמ יסכ תסא הדרכ ףשַכ ות רב
 שאב ןמ יַהנא5 רב ות :תסינ םיכחו ריצָב
 דנוש םטתנמ ןמ םוק סאמַת ות ןאמרפבו
 :םשאב רַתְנְרּוַב ות זא תֶּכִת רב הכניא זנ
 כ ארה :הכ ןאדב תפנ ףסויב . ןוערפו
 ןערפו. :םתְׁשאֹמג רצמ | ןימז מאמת
 הדרכ ןוריב שיוכ תסד זא אר דוכ רתשננַא
 ןאתכב ארואו תשאדנ ףסוי תסד רב ארנָא
 שָנְדרנ רב ןירָז יקוטו דרכ התסארָא ךֹזאנ
 דוכ ןימווד 'הבארע רב ארואו :תֶכאדנַא
 הכ דנדרכמ אדנ שור שיפו דרכ ראוס
 רצמ ןימז ימאמת רב ארוא ספ דינז ונאז
 ןעֶרֿפ ןמ תֿפנ ףסויב ןֹעְרֿו  :תשאמנ רב

 דוכ יאפ אי תסד סכָיה ות ןודבו םתסה
 = ןעֶרָו | :דנכנ דנלב רַצַמ ץרַא לכ רד אר
 רֶתְכִד תַנָסֶאו דימאנ חנעפ תַנָפִצ אר ףסוי
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 אמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ |
 דאד ינזב ודב אר ןא ןסאכ ערב ישב

 : תפר ןוריב רצמ ןימז רב סו

 ןוערפ רוצחב הכ יתקנ דוב הלאס יס ףסויו
 רוצה זא ףסוו דאתסיאב רצמ האשדאפ
 רצמ ןימז מאמת רד הדש ןוריב ןערֿפ
 לוצחמ ןימז נאָוארֿפ לאס תפה רדו :תׁשנ
 "מאמה ספ = :דֲא תרתכב אר חב
 ןימז רד הכ אר לאס תפה ןָא תאלּוכָאמ
 רהש רד אר ךארוכו דרכ עמנ הוב ר
 רה ײלאָוַה עָראָזִמ ךארוכו דומנ הריכד אה
 'הלֿג ףסיו  :תשאדנ ןֶא רד אר רחש
 דרכ הריכד אירד גר לּתַמ ראיסב ןארניב
 ארז דנאמ זאב באסח זא הכנָא את
 עוק זא לבקו  :דוב הדאז באסה זא הב
 הדַײאז ףסוי יארב רספ וד טֶחְק יאה לאס
 ןא ןהאכ עַרַפ יטופ ךתכד תֶנְסֶא הכ דש
 אר דוכ יָהדאז תֶסכַנ ףסוו :דאמב שיארב
 זא ארמ אדכ תֶפג ארז דאהנ םאנ הָשַנְמ
 םרנפ 'הנאכ "מאמתו םתקשמ  ימאמת:

 דימאנ םִיְרְפִא אר ןימודו  :דאד ישומארפ

 םתְלְדִמ ןימז רד ארמ אדכ תֿפנ אריז
 : דינאדרג רוָאראב
 דוב רצמ ןימז רד הכ ינאָוארֿפ לאס תפהו

 זלק

 ומ

 5 תֿפַרְג ןדמָא טחק לאס תפהו :דש ירפס
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 " םמ | אמ | שיאדיפ רפס אי תישארב | חלק

 יהמה רד טחקו דוב התפנ ּףכֹי הכנאנֶנ
 = ןימז "מאמת רד ןכל דש דידָפ אה ןומז

 רצמ ןימז "מאמת ות :דוב ןאנ רצמ הנ
 "| ןשרפ דזנ ןאנ יארב םֹוק דש טְחק יאלַתְבמ
 < ןארצַמ 'הָמָהב ןערֿפו  דנדרֶוָא רב דאירפ
 דוג אמשב וא הנאו דיורב ףַסּוי  דזנ תֿפג

 הפ אר ימז יור ,רמאמת שחק ספ :דינכב 5

 זאב אראה ראבְנַא 'המה | ףסוו כ תפרג

 ןימז רד שחקו תכורֿפימ ןאירצמב הדרכ

 תהָנב אה ןימז 'המהו :דש תֶכַס רצמ 9
 ארז  דנֶדָמָא רצִמב ףסוי דונ הלֿנ ךדירכ
 :דש תבס ןימז ימאמַהת רב טחק

 | במ באב
 רַצַמ רד הלנ הכ דיד ןוָג בוקע אמַאו א

 ארָנ תֿפנ דוכ ןארספ הב בוקע ספ תסא
 " | םא הדינש ךניא תפנו | :דירָנְניִמ רגידכנב *

 ריורב אננאדב תסא רצמ רד הלנ הב

 םינכ תסז את דירָכב אָננֶא זא אמ יארבו
 | : םירימנו
 רצמב הלג ןדירכ יארב ףסוי ךדארב הד ספ

 ףסוי רדארב | ןיִמינב אמָאו :דֹנַדמָא דפ י
 אריז דאתסרֿפנ שנארדארב אב  בוקָעו אר

 כ ספ :דסר .ודב  ינאז אדאבמ תפנ
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 טלק במ | שיאדיפ רפס אי תישארב |

 ץקמ :
 ַתהָנב דנדמָאימ הכ ינאנָא ןאימ רד לאָרְׂשִ
 ןענכ ןימז רד שחק הכ ארז דנדמָא דירכ
 'ִהְמַהב דוכו דוב תיאלו םכאח ףסוו :דוב
 ףסוי ןארדארבו תכורֿפמ הלנ ןימז להֵא

₪ 

 :דנָדרַכ הדנס ארוא הדאהנ ןימזב ור הדמָא

 אר ןאשיא דיד אר דוכ ןארדארב סי ןוִב .

 הדומנ הנאניב ןאשידב אר דּוכו תכאנשב
 ןאשיא זאו תפנ ןכס יתשרדב אר אהנָא

 ןימז זא דנַתֿפנ דיא הדמָא אָנכ וא דיסרפ .
 = ןארדארב ףסוװ :םירכב ךארוכ את ןענכ
 :דנַתכאנשנ ארוא ןאשיא ןכיל תכאנש אר דוכ
 5 ןאשיא 'הראב רד הכ אראה באוָכ ףסֹוו

 תֿפג ןאשידב ספ דרַנָא דאב דוב הדיד
 ןימז ?נאירע ןדיד תהָנבו דינאסּוסאָגנ אמש

 יידײס-אָי הנ דנמֿפנ ודב  :דיא הדמָא
 הדמָא ךארוכ ןדירכ תהנב תנאמאלנ הכלב =

 'םיתסה ץֶבׁש ךי ןארספ המה אמ :דנא |

= 

 אי

 סוסאָג תנאמאלג םיקדאצ ןאמדרמ אמ
 * ַתהָנב הכלב הנ תֿפנ ןאשידב  :דנתסינ

 * דנַהֹֿנ  :דיא הדמָא ןימז נאָָע ןדד
 דרמ ךי ןארספ דנרדארב הדזאוד תנאמאלנ =

 רדפ ךונ זורמא רתכגוכ ךניאו ןענָכ ןימז רד =
 ד ןאשידב ףָסֹי :תסא הדש באיאנ יכװ תסאמ

 הכ םתֶפנ אמשב הֶגנָא תסא ןמה תֿפנ
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 . ץקמ
 .רתשימ  הדומוָא רוט ןידב : דינאסוסאנ

 תפר דיהאוָכנ ןוריב אָנניא זא ןֹועְרַֿפ תאּיַהב
 אננא רד אמש רַתָהַכ רדארב הכניא זמ
 דיתסרפב ןאתדוכ זא אר רפנ ךי  :דנָאיב

 ריסַא אמשו דרוָאיב אר אמש רדארב את
 הכ דנש הדומזָא אמש ןכס את  דינאמב

 ןעֶרַפ תאיחב אָלֶאְו הנ אי תסאמש אב קדַצ
 הס םה אב אר ןאשיא ספ :דינאסיסא)
 ףסמ = םייס- זורו :תכאדנַא ןאדנז רד זור

 השאב הדנה דינכב ארניא תפנ  ןאשידב
 אמש האגרה :םסרַתימ אדכ זא ןמ ארי
 ןאדְננ רד אמש זא רדארב ךי דיתסה קדאצ

 יארב הלנ התפר אמשו דשאב ריסא אמש
 ההא  ;דיבב דֹוכ יאה הנאכ > יננסרנ
 ןאנפפ את דירֶא ןמ ךמ אר דוכ ךנוכ
 ": דנדרכ ןינג ספ :דירימנו דוש קיִדְצַת אמש
  אטכ דוכ רדארבב הניִארַה דנַתָ>נ רגידכיבו
 .יתקו םידיד ארוא ןאָנ גַת ארז םידרכ
  זא | םודינשנו דרכימ הָתאָנְתְסֶא אמב הכ
 רח ןבואר כ :דיסר אמ רב .יננִת ןיא ורניא
 .הכ םתפננ אמשב איִא תפג ןאשיא באוָנ

 ןוכ ךניא ספ דידינשנו דיזרומ אטכ רספב

 דנתסנאדנ ןאשיאו  :דנשימ תֶסאוָכזאב וא
 רד ינאמְנְרִת הכ ארז דמהֿפמ ףסוי הב
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 אמק במ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 הראנכ ןאשיא זא ספ :דוב ןאשיא ןאָיִמ
 אב התשנרב ןאשיא ךזנו תֶסיִרְגְב התָסְנ

 ןאממ זא אר ןֹעֲמְׁשו דרכ | ונתפנ ןאשיא
 רד ןאשיא ורב ור ארוא התפרג ןאשיא
 :דאהנ דנב
 זא אר ןאשיא יאה לאָנְנ את דומרֿפ ףסויו
 לרע רד אר ןאשיא דקו דנואס דפ הלג
 דנָהד ןאשידב רֿפפ דאו דנַהנ סכרה
 רב אר הלנ ספ  :דנדרכ ןפנ ןאשיאב
 הנאָוְר אָננָא זא הדרכ ראב דוכ ןאראמח
 לממ רה אר כ לרע יבי הת = פע
 דְקִנ דהד דוכ נאלאָב ךארוכ את דרכ זאב
 וא לרע ןקד רד ךעא הכ רד אר הב
 דר ןמ ךקנ תֶפנ דוֿכ ןארדארב הבו :דוב
 האגנָא תסא ןמ לרע רד ךניאו תסא הדׂש
 ןאזרל  רנידכָיבו תֿפַרג ןדיפט ןאשיא לד

 הדרכ אמב אדכ הכ תסיִג ןיא דנָתְפנ הדש =

or 0 1 A יו ו יו i Ne 

 : תסא
 דנַדמֲא ןענָכ ןימזב בֹוקעי דוכ ךדפ ךמ ספ
 רבכ דוב הדש עֶקאַו ןאשידב הָננָא זאו
 מז םכאח הכ דרמנָא  :דנתֿפנ הדאד
 אראמו תפנ ןכס יִתָכַסב אמ אב תסא
 אמ םיתֶפנ ודבו | :תשאדְנָפ ןימז ןאסּוסאָנ .

 רדארב הדזאוד אמ | :יָנ סּוסאָנְו םיקדאצ
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 במ | שיאדיפ רפס אי תישארב במק

 ב ל

 = םרנֲאינ זאב ות דז ארוא רגא שלב ארמ

Po 
 הדש | באָיאנ יכי םיתסה דוכ רדפ ןארספ
 ןימז רד אמ ךדפ דזנ זורמא רתכְנוכו תסא
 ככ םכאה הכ דרמנַאו :דשאבימ ענְכ
 הכ דימהפ םהאוָּכ ןיא זא תפנ אמב תסא
  ןארדארב זא יכי הכ דיתסה ונתְסאר אמש
 , ו אובו דראדנ ןמ דמ אר דוכ
 תרארבו - :דירב התפרנ דוכ יאה הנאכ
 | תפאי םהאוָכו דירָא ןמ דמ אר דוכ ךנוכ
 האגנָא קדאצ הכלַב דיתסינ סּוסאג אמש הב
 ןימז רדו םנכ דר אמשב אר אמש רדארב
 | : דייאמנ דָתְסו דאד
 ילאכ אר דוכ יאה לרע ןוָג הכ דש עקאוו
 שֶלְדְע רד סכרה לופ 'הסיכ ךנא דנדרכימ
 לופ יאה הסיכ ןאשרדפו ןאשיא ןונו דוב
 בוקעי ןאשיא רדפו | :דנדיסרֶתב דנדיד אר

 ףסוי דיתכאס דאלוא יב ארמ תֶפג ןאשידב
 = דיהאוָכמ אר | ןיִמָיִנִּב תסינ ןועמשו תסינ
 םהאכ :תסא ןמ רב המה ןא  דיובב

 הספ ודרה תֿפנ הדרכ ץרע וכ - .רדפב

 ות ךזנ ארוא ןמו ראפסב ןמ תסדב ארוא
 אמש אב םרספ תֶפג | :דרְוָא םהאוָכ זאב
 הדרמ  שרדארב הכ ארז דמָא דהאוכנ
 יהאר .רד האגרהו תסיקאב אהְנְת ואו תסא
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 נמק גמ במ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 יאה ומ אנאמה דסר ודב ינאיז דיורימ הכ

 דיהאוָכ דורפ רוגב ןח אב ארמ ךיֿפס
 :דרב

 גמ באב

 דש עקאוו :דוב תכס ןימז רד שחקו
 דנדוב הדרוָא רצַמ זא הכ אר הג וגה
 תֿפנ ןאשידב ןאשְרדפ דנדרוכ 'אָמאָמִת

 :דירכב אמ .יארב יכארוכ ךכנאו רידרנכבי
 דרמ ןָא תֿפנ הדש םֶלָבְתִמ ודב הָדּוהְי
 האגרה תסא התֿפג הדרכ דיִכְאִת אמב

 ארמ יור דשאבנ אמש אב אמש ךדארב
 אב אראמ דדארב ות רנא :דיד דיהאוָכנ
 :םירַכיִמ תנארב ךארוכו םיורימ יִתְסְרֿפ אמ

 אריז םיורימנ יתְכַרֿפנ ארוא ות רנא אֹמַא |
 רדארב האנרה תפנ אראמ דְרָמ ןָא הכ .

 דיהאוָכנ ארמ יור דשאבנ אמש אב אמש
 הדרכ ידב ןמב אֹרְג תפנ לֵאָרְשִי :דד
 רגיד רדארב הב :ךידאד רבכ תרמי אב

 אמ לאָוְחַא דרמ ןָא | דנָתְפ  :דיראד |
 איִא תֶפנ הדיסרפ תֶקִדב אראמ ןאדְנְואָשיוכו =

 + ל 6 4 /

 /ּ ו תי ו 1

 ו

 רגיד רדארבו תסא הדנז חנה אמש דפ
 םידאד עאלטַא ןּומַצמ ןידב ארואו דיראד
 רדארב תֿפג דהאוָכ הכ םיתסנאדימ הָנו
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 ץקמ
 הב הדוה סב  :דרַא ןמ הז אר הוכ
 ןמ אב אר ןאָנְנ תפג לֵאָרְׂש€ִי דוכ רדפ
 םינכ תסיזו םירב התסאכרב את תֶסרפב

 ןמאצ ןמ :זינ אמ לאֿפטַאו ותו אמ םירימנו
 תסאוכזאב ןמ תסד זא ארוא םשאבימ וא
 .םדרוָאינ זאב ות  ךזמ ארוא האנרה ןכ

 רד דַבַאב את םתכאסנ רצאח תרוצהבו
 ריכָאְת רנא ארז  :םשאב רצקמ ות רשנ
 םווד יַהבְתְרַמ לאח את הָנָארַה םידומנ ימנ
 ןאשיא רדפ ספ  :םידוב התשנרב אר
 ספ תסא ןינְג רנא תֿפנ ןאשידב לֵארְׂשִי
 רד ןימז ןיא ַײכינ תאַרמַּת זא דינכב ארנא
 ןֶא יארב ינאגמרַאו דיראד רב דוכ ףורט
 אריתכו לַסַע ירדקו ןאסְלַב ירדק דירבב דרמ
 תסדב ףעאצמ דקנו :םאדאבו הָתְסַפו ןדאלו
 הע הנכד רד .הכ :ידקנ ןָאו . דירינ דוב
 פ דוכ תסדכ דוב הדש דר אמש יאה

 רדארבו :דשאב הדש הס דיאש דירב

 דרמ ןָא דזנו דיוש הנאָוְר התשאדרב אר דוב
 רַטַנ רד אר אמש קלטמ רדאק יאדכו :דידרגרב
 אמש רנד רדארב את דראד םרכמ דרמ ןָא
 .רגא ןמו דתָסְרפב אמש הארמה אר ןיִמָיְנְּבו
 | :םדש דאלוא יב םדש דאלוא יב
 דקנו התשאדרב אר ןאנמרַא ןאדרמ ןָא ספ
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 המק גמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 הנאָוַר ץִמָיְנִּב אב התפרג תסדב אר ףעאַצמ
 ףסוי > רוצחב הפמַא- הורפ = רצממ] = נחש
 ₪ ןאשיא אב אר ןיִמָיְנַּב ןונ ףסוי אמא :דנדאתסיא

 אר ץאכַשַא ןיא דומרפ דוכ 'הנאכ רטאנב דיד

 אריז ןיבב ךראדַת הדרכ חַבַדו רַבְב הנאכב
 : דנרוכימ אדג ןמ אב רהט תקו ןאשיא הכ
 * דרָכ ךיב הדומרפי=י הפו הכנאננ דרב ואו

 :דרנָא ףסֹי 'הנאכב אר ןאשיא דרמ ןָאו
 ח ףסוי 'הנאכב הכנוג דנדיסרת ןאדרמ ןָאו
 הכ ידְקַנ ןֶא בבסב דנַתֿפה  דנדש הררוָא
 הדש דר אמ יאה לדַע רד לװַא 'העפד
 םּונוה אמ רב את דנא הדרנַא אראמ דוב
 ךּולְמְמ אראמו דנכ הלמָח אמ רבו דנא
 'הנאכ ךטאנבו  :אראמ ןאראמָחו דזאס
 ודב הנאכ האנרד רד הדש ךידזנ סי
 כ "אַתְקְקִמ יִדָוַס אי דנַתֿפנ  :הדש םֶלָכָתֹמ

 :םידמָא ךארוכ דירכ .יארב לװא י'הבתדמ
 = דוב יאה לרע הדיסר לזנַמב ןוִג דש עקאוו
 רד סכרה דקנ ךניא הכ םדרכ אפ אר
 םאמַת ןמב אמ 'הרקנ דוב שלרע יִהָנהַד
 דקנו :םיא הדרַנָא זאב דוכ תסדב ארנָאו
 הדרָוָא דוכ תסדב ךארוכ דירפ יארב רניד

 רד אראמ ַדְקַנ סכ םאדכ םינאד ימנ םיא

 2 תמאלס תפג :דוב התשאדנ אמ יאה לדע
1 2 IUD.-PERS. 
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 נמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 ץקמ
 אמש רדפ יאדכו אמש יאדכ דיסרַתַמ דישאב
 תסא הדאד אמשב אמש יאה לדע רד יהנאזכ
 ןאשיא דזנ אר ןועמש ספ דיסר ןמב אמש דקנ

 'הנאכב אר ןאשיא דרמ ןָאו :דרוָא ןוריב

 יאפ את דאד ןאשידב בָא הדרָוָא רד סי
 ןאראמָהב הפּולעו דֹנַתְסַׁש אר דוב יאה
 דנתכאס רַצאה אר ןאנמְרַאו :דאד ןאשיא
 הדינש ארי[ רהטב ףסיי ןדמָא תקו את

 : דנרוכב אדג דואב אָננָא רד הכ דנדוב
 הכ אר ינאגנמרַא דמָא הנאכב סו ןונ
 דנדרנָא הנאכב יו דזנ דוב ןאשיא תסדב
 א כג :דנדאהנ ןימזב ור | "יו רוצהבו

 ךיפ רדפ איִא תפנו דיסרפ ןאשיא ייתמאלס
 אתו תסא תמאלסב דידרכ אר שָרְכַד הכ אמש
 אמ :רדפ תַמאלג דנַתֿפג :דראד תאָיַח לאחב
 םיִשעַת ספ 'הדנז לאחב אתו תסא תמאלסב
 הדרכ זאב אר דוכ ןאמשֶג ןוו :דנדרכ הדְנסו
 אר שיוכ ךדאמ רספ ןיַמנְּב דוכ רדארב
 אמש ךֶוכ רדארב תסא ןיא איָא ת5ג דיד
 [ הפכה דינרכ ארוא רכד ןמ ךמ הכ

 ףסוו | :דאנכ םחר ות רב אדכ םרספ
 .תֶפאתַשְב דיבְנְנֹב שנארדארב רב שָרְהְמ הכנוְנ

 אָננָא התפר תֶוְלַּכְב ספ תסאוֿכ ןתסירנ יאָנ
 דמָא ןוריב התסש אר דוכ יורו  :תסיִרנְב
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 :דיראדנב םאעט תפנ הדומנ יראד דוכו
 אדנ ןאשיא יארבו דנדראדג אדְנ יו יארבו

 אדנ דנדרוכ )אב הכ ינאהצמ יאהב

 דנִנְוַת ימנ ןאננארבע אב ןאָירְצְמ הכ אריז
 ןאירצמ דנ יא הפ ארד .דגרוכב - אר
 תַסכְנ דגתסשנב "ו ךוצחבו :תסא הורָכַמ

 בָסֶחב לאס דרוכו שינדאז תֶסכִנ קֿפאוִמ הדאז
 : דנדומנ בנֲעַת רגידְכָיב ןאשיאו שלאס דרוכ
 אמא תפרג ןאשיא יארב דוכ שיפ זא אה הַצַחְו

 דוב ןארגיד 'הַצֶת ןאדנג גנפ ןיִמנְּב 'הֶצח
 : דנדרכ יו דנדישונ יװ אבו

 דמ באב

 תֿפנ הדרכ רמַא דוכ 'הנאכ רטאנב ספ
 הכ ירדקב אר ןאמדרמ ןיא יאה לד
 רה דקת  ןכ רפ הלנ זא ררב רננאותב
 ארמ סאו :ראדנב שלדע יַהנַהַדְב אר יסכ
 ןַא לרע יהנהד רב אר הרקנ םאנ רע
 ספ ראדנב שא הלנ תמיק אב הרתכנוכ |
 :דרכ דוב התפנ ףסוי הכ ינכס ןָא קפאומ =

 אב אר ןאדרמ ןָא דש ןשור תַבצ ןוָנְו

 זא ןאשיאו | :דנדרכ הנאור ןאשיא ןאראמח
 יט דנג  יתפאסמ וינה הדש ןוריב ההש

 דוכ 'הנאכ .ָטאנב ףסֹוי הכ דנדוב הדרכנ
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 דמ | שיאדיפ רפס אי תישארב חמק
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 ץקמ
 ץאכשַא ץא בקע רד הדש אפ רב תג
 אר ןאשיא ידיסר ארפ ןאשידב ןוָנו באתשב

 ה 2 דודרכ יפכנ קב ידב ארָנ ונב
 זאו דשונימ ןֶא רד םיאקָא הֶננָא תסינ ןיא
 = :דידרכ דב דידרכ הָננֶא רד דנעמ לאפת ןָא

 אר ןאנֿכס ןיא דיסר רד ןאשידב ןוָנ ספ
 ןנְנ םִיאקָא ארֶג דנתפנ וב :תֿפג ןאשידב
 ןינָג בָכְתְרִמ הכ תנאמאלג זא אשאח דנגימ
 רד הכ אר ידקנ אנאמה | :דַנוש ראכ
 ןימז זא םידוב התפאי דוכ יאה לדע 'הְנהְד
 דשאב הנוגנ ספ םידרָוָא זאב ות דזנ ץענְכ
 :םידזדב הרקנ אי אלט תֶיאְקֶא 'הנאכ וא הכ
 דוש תפאי תנאמאלג זא םאדכ רה  דזנ
 :םישאב דוכ יאקָא םאלג זנ אמו דרימב
 דושב אמש ןכס קֿפאוִמ ןָאלא םה  תפנ
 דשאב ןמ םאלג דש תפאי וא ךזנ הכנָא
 הדומנ ליִנעְת ספ :דישאב דאזָא אמשו
 רהו דרוָא דורפ ןימזב אר דוכ לדע סכרה

 שנפ ואו  :דרכ זאב אר דוכ לדע יכי
 סתכ רַתָהַכב הדומנ עורש רַתהַמ זאו דרכ

 :דש התפאי ןימֵנּב לדע רד סאו דרכ
 ירה דנהו ראנג אר דוכ תכר האננָא
 :דנתשנרב רהשב הדרכ ראב אר דוכ גאלא

 דנדמָא ףסוי יהנאכב שנארדארב אב הָדּוהו
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 טמק דמ שיאדיפ רפס אי תישארב
 שגיו

 ןמז רב "ו רוצחבו דוב אָננָא זונה ואו
 הָנ ןיא תֶפנ ןאשידב ּףסוי : דנדאתפא

 ןוָנ הכ דיתסנאדַנ איִא דידרכ הכ תסיראכ
 תֿפנ הָדּוהְי :םִנימ לאֿפַתח התבלא ידרמ ןמ
 הנוגנו םינכ ץרע הָנו םיונ הָנ םיאקָאב

 האנג אדכ םייאמנ תבאת אר שיוכ ייהאנניב
 ךניא תסא הדומנ תפאי רד אר תנאמאלנ
 דש תֿפאי שתסדב םאָנ הכנָאו זנ אמ

  אשאח תפנ :דוב םיהאוָכ דוכ יאקָא ןאמאלג

 שתסדב םאָג הכנָא הכלב םנכ ןינג הכ ןמ זא
 יתמאלסב אמשו דשאב ןמ םאל) דש תפאי
 : דיורב .שיוכ :רדפ דונ

BA5  
 יא תֿפנ הדמָא ו  ךידמ הָדּוהְי האננָא

 ינכס דוכ יאקָא שוגב תַמאלְג ֹונשב םיאקָא
 דושנ התכורֿפַא דוכ םאלג רב תבצנו דיונב
 זא םִיאקֶא :יתסה ןעֶרֿפ ןונ ות הכ ארז

 רדפ אר אמש איִא תֿפנ הדיסרפ תנאמאלנ
 םידרכ ץרע דוכ יאקָאבו :תסירדארב אי
 יריפ ךנוכ רספו תסיריפ רדפ אראמ הכ

 זא אהֹנֲַת ואו תסא הדרמ שרדארב הכ וא |
 תסוד ארוא רדפו תסא הדנאמ דוכ רדאמ

 דֹוָנ ארו יתפב .דופ ןאמאלגבו .:רכארומ
 :םַהנ "ו רב אר דוכ ןאמשנ את דירָא מ
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 שנו

 = זא דנאות ימנ ןאָוָנ ןָא םיתפג דוכ יאקָאבו
 .שיוכ רדפ זא רנא הָנ דוש אדנ דוכ ךדפ

 ןאמאלגבו | :דְךמ דהאוָכ וא דש אדנ
 אב אמש ְךתֶהָכ ךדארב רנא יתֿפנ דוכ
 :דיד דיהאוכנ רניד ארמ יור דִיָאַנ אמש
 דוכ ךדפ תמאלנ דזנ ןונ הב דש עקאו ספ
 זאב ודב אר דוכ יאקָא ןאנכס םידיסר
 .ךַדנַא התשנרב תפנ אמ ךדפו :םיתֿפנ

 ימנ םיתֿפנ  :דירַכב אמ יארב יכארב <
 אב רתֶהְכ ךדארב רנא ןכיל תפר םינאות
 ןא ור הכ ארז תפר םיהאוָכ דָיָא אמ

 ךנוכ ךדארב רגא דיד םינאָוַת ימנ אר דרמ

 אמב ןמ רדפ תמאלת :דשאכנ אמ אב
 .ןמ יארב סא הָנְוז הכ דיהאנָא אמש תפנ

 בכ ןורב ןמ דמ וא יבכת :יאז רספ וד
 דָעַבו תסא הדש הדירד הניָארה םתפנ ןמו

 דזנ זא הנ ארניא רגא | :םדידנ ארוא ןָאזא

 - דיפס יומ אנאמה דסר ודב ינאית דירבב ןמ
 ןָאלַאו  :דְרב דיהאוֿכ דורפ רונב ןזחב ארמ
 = ןאָוְנ ןיאו םנרב דוכ רדפ תמאלג ךזנ רנא
 ןאָנב וא ןאַנ הכנָא לאחו דשאבנ אמ אב
 וג הכ דש דהאוָכ עקאְוְו :תסא התסב "ו
 = תנאמאלגו דרמ דהאוָכ וא תסינ רספ דניבב
 רּוגְב ןןחב אר דוכ רדפ תמאלֹנ ךיפס ומ
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 שגיו

 דזנ תַמאלנ הכ ארז :דרב דנהאוכ דורפ

 האגרה םַתֿפנ הדש רספ ןמאצ דוכ רדפ

 לא - דָבָא את םרוָאנ זאב ות דזנ ארוא
 :דש סהאוכ רַצקמ דוכ רדפ דונ דאבָא

 רספ ץעב תמאלגנ. הכניא אָנַמַת ןָאלא ספ

 הארמה רספו דנאמב דוכ יאְקֶא גדנַב רד

 רדפ :הזנ הנננ .אריז רב -דוכ ןארדארב

 יאלב אדאבמ דשאבנ ןמ אב רספו סורב

 :םניב הב דוש עקאָו םרדפב הכ אר

 המ באב

 הדאתסיא שרוצחב הכ עמנ שיפ ףסויו
 אדנ ספ דנכ יראד דוכ תֶסְנאָוָתַנ דנדוב
 דינכ ןוריב ןמ דזנ וא אר המה הכ דרכ

 ןתְׁשוִכ ףסוי הכ יתְקְו דנאמנ וא דזנ יסכו
 זאְנָאבו  :דינאסאנש דוכ ןארדארב הב אר

 ןוערפ 'הנאכ לְהַאו ןאירצמו תסירג דנלֹב
 ןמ תֿפנ אר דוכ ןארדארב ףֶסויו :דנדינש
 תסא הדז זונה םרדפ איִא םתסה ףסוי
 דאד | דִנֶתְסְנאְוִתַנ ארו באונ שנארדארבו
 ףסויו :  דנדש ברטצמ ו ךוצחב הכ ארי
 ספ דײָאיב ןמ ךידמ תֿפנ דוכ ןארדארבב
 אמש ךדארב ףֶסּוי םנמ תפנו דנדמָא ךידמ
 דיושָמ הדיננר לאחו | :דותכורפ רצמב הכ
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 המ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 שגיו ו

 דיתכורפ אָננידב ארמ הכ דידרננ  רָייַנִתִמו
 את דאתסרפ אמש יור שיפ ארמ אדכ אריז
 לאח אריז :םראד האננ הדנז אר (סּופנ
 תסה ןימז רד שחק הכ תסא הדש לאס וד

 דוב דהאוכ ראיש הנ זינ רניד לאס נפו
 אמש ד  שיפ ארמ אדכו ורד הנ
 ןימז רד יִתַיְקַב אמש יארב את דאתָסרֿפ
 איִחַא םיטע יתאננב אר אמשו דראד האננ

 דידאתְסַרֿפַנ אָנניא ארמ אמש ןָאלאו :דנכ
 אקָאו ןוערפ רב רדפ ארמ ואו אדכ הכלב
 רב םכאחו וא 'הנאכ להא מאמת רב
 ךזנו דיבאתשב :תכאס רצמ ןימז 'המה
 ןינַג ףסוי ות רספ דיג ודב התפר סרדפ
 רצמ ימאמַת םכאח ארמ אדכ הכ דיונימ
 : אַמְנַמ ריכַאְתו אוב ןמ דמ תסא התכאס
 ישאב ןמ ךידזנ את וש ןכאס ןשוג ןימז רדו
 תֶא הלנו תנארספ ןארספו תנארספו ות
 רד ארת את :יראד הֶגרה אב תֶא המרו
 טְחְק לאס גנב הכ אר םנארַוְרַפְב אְננֲא
 תֶא הנאכ להַאו ות אדאבַמ תסיקאב
 ןאמשנ ךניאו :דידרַג אְוְניְב  תֶנאָקְלָעְתִמו
 ןאבז דניבימ ןיִמֵּב םרדארב ןאמשְנו אמש

 דפ ספ :דונימ ןכס אמש אב הכ תֶסִנַמ
 זאו רֶצְמ רד ןמ תַמְׁשַה 'המה זא ארמ
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 המ | שיאדיפ רפס אי תישארב = 4

 שניו

 הדומנ לינעָתו דיהד רבכ דוא הדיד  הֶננָא
 ןהרנב ספ >> < :הירוָא אננהב ארמ וב

 ןיִמנְּו תסירְגַב התֶכוָא ןיִמָיְנִּב דוכ ךדארב
 דוכ ןארדארב 'המהו | :תֶסיִרָנ 'יו ןדרנ רב
 ןָאזַא דעַבו תסירנב ןאשיא רב הדיסוב אר
 =  :הנדרכ ונתֿפנ "ו אב שָנארְדארב
 דנדינש ןֹערֿפ יהנאכ רד אר רַבָכ ןיאו

 רנו דנַא הדמָא ףֶסֹוי ןארדארב דנַתָֿפנו
 ןעְרֿפו  :דמָא שוכ שנאגדנב רשנבו ןֹוערפ
 ןיננ ונב אר דֹוכ ןארדארב תֿפג ףסויב
 דינכ ראב אר דֹוכ ןאיאפ ראהנ דינכב
 רדפו | :דיורב ןענכ ןימזב הדש הנאורו
 דזנ התשאדרב אר דוכ יאה הנאכ ָלֶהַאו
 אמשב אר רצמ ןימז רתוכינו | דייא ןמ
 ותו :דירוכב ןימז יהברֿפ זא את םהדימ
 זא אה הבארע דינכב ארניא יתסה רומָאַמ
 דירינב דוכ ןאנזו לאֿפטא יארב רֹצַמ ןימז

 : ןאמשנו = :דייאיב התשאדרב אר דוכ רדפו

 ננק

 וט

 סי

 .הכ אריז דשאבנ דוכ באבסַא יפ רד אמש

 :תסא אמש ןָאזא רַצַמ ןימז מאמת ?וכינ

 ַבסחב ףסויו דנדרכ ןאנְג לֵאָרְׂשִי ינב ספ
 דאד ןאשידב אה הבארע ןוערפ ׁשיאמרֿפ
 ךי רהבו  :דומרֿפ אטע ןאשידב רפס דאו
 הב אֹמַא דישְכָב תֶכְר תַסָדְכי ןאשיא וא
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 ומ המ | שיאדיפ רפס אי תישארב | דנק
 2 שניו |

 המאָנ תסד ןנפו הרקנ לאקתמ רציס ןיִמָיִנְּב
 לצפת ןידב דוכ ךדפ יארבו | :דאד 2

 סיאֿפנב הדש ראב גאלא הד  דאתסרפ
 <  הלנב הדש ראב גאלא הדאמ הדו רַצְמ

 ₪ שב :רוכ רדפ רפס יארב שרוכו ןאנו =
 < - הנאָוְר הדומרֿפ ץכנמ אר דוכ ןארדארב
 < | העזאנמ האר רד ראהנָז תֿפנ ןאשידבו דנדש
 | | Bae : דינכמ

 < | בולע דוכ ךדפ ךמ הדמָא רד רֶצַמ זַאו הכ
 "< - הדאד רבכ ארואו | :דנדמָא ןעֶנְכ ןימזב ט

 םכאח ואו תסא הדנז ןָאלַא סי דנתפג
 ףעצ יו לד האננָא תסא רֶצַמ ןימז מאמת
 :דרכנ רואב אר ןאשיא הכ ארז דרכ

 / דוב התְפנ ןאשידב כי הכ ינאנָס 'המהו ₪
 - ףסי הכ אר ייאה הבארע ןוָנו דנַתֿפג וב
 =. חוה דד דוב הדאתסרפ וא ןדרוָא יארב

 < | לֶאְרְשִו | :דידרג הדנז בקע ןאשיא ךדפ '
 < תדנז זונה סו ןמ רספ תסיפאכ תֿבנ .
 <  םהאוֿכ ארוא םִנַדרֹמ זא לָבקו םורימ תסא
 31 | , דד

 | | ומ באב
 " הב הדרכ גוכ תשאד הָנרֹה אב לֶאְרשְו א

 < ךדפ ואדכ יארב אהינאברקו דמָא עב רֶאְּב
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 הי 0

 ומ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 שגוו

 יאה אָיַאור רד אדכו :דינארַדנ קָחצִי דוכ
 בוקע יא תפג הדרכ באטכ לֶאְרְשיב בש
 הָלַא םתסה ןמ תֿפג :ְךִיַבַל תפנ בֹוקעַי יא
 סְרֶתַמ רצמב ןדמָא דורפ זא תרדפ יאְדכ
 דוגנוב ות זא םיטע יתמא אָננָא רד ארי
 םהאוכ רצַמב ות אב ןמ | :דרָוָא םהאוכ

 זאב הָתְבְלֶא אָננָא זא אדרת זינ ןמו דמָא
 ןאמשנ רב אר דֹכ תסד ףֶסּויו דרָוָא םהאוכ

 הנק

 ב

i» 

 ה עבְׁש רֵאְּב זא בוקעו :תשאדנ דהאוכ ות
 בוקע דוכ רדפ לֶאְרְשי ינבו דש הנאור
 יאה הבארע רב אר שווכ ןאנװ לאֿפטַאו
 דוב הדאתסְרַפ וא ןדרַוָא תַהְגב ןוערפ כ

 רד הכ אר ילאומַאו ישאְוָמו :דנְתשאד רב
 בֹוקעװ דנַתֿפַרג דנדוב התכודנַא ןַענְכ ןימז.
 :דנָדָמָא רצמב דוכ תירד "מאמת אב
 דוכ .אב אר דֹוכ ןארספ ןארספו :ןארספו

 ימאמַתו אר דוכ ןארספ ןארַתכדו ןארַתְכדו
 : דָרְוָא רצמב דוכ "יהארמהב אר ׁשגכ תיירד

 רֶצָמב הכ לֵאָרְׂשִי ןארספ יאה םאנ תסניאו
 יהדאז תָסכָנ ןֵבּואְר שנארֶספו בֹוקֲעַי דנַדַמָא
 ןרָצָחְו אּולְּבו ךונַח ןבואר ןארספו  :בֹוקעי
 דהאו ןיִמְװ לאומי ןועָמש ןארספו | :יִמְרַבו
 : דוב ינאענכ ןז רספ הכ לּואָשו רַחֹצו ןיכוו

 ןארספו :יִרָרְמּו תֶמְק ןושְרגי יול ןארספו
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 ונק

 כ םי

 .ומ שיאדיפ רפס אי תישארב
 שגיו

 רע אמא חַרְת ץֶרֶפּו חְלשו ןנֹעו רע הדרי
 ץרפ ןארספו דנדרמ ןַעְנְכ ץימז רד ןָנעו

 עלית רֿכשׂשִי ןארספו :דנדוב לּומְחו ןרַצֶח
 ןֹולַאו דרס ולב ןארספו | :ןורמשו בֹוו הופ
 אר אהנָא הכ הָאל ןארספ דננאניא :לֶאְלהּו
 יארב םֶּרֶא ןדּפ רד הָניַּו דוכ רַמְכְד אב
 שנארתְכדו ןארספ סוֿפנ 'המה דיאז בוקע
 : דנדוב רפנ הסו יס
 "רע ןובְצֶאו | יִנוש יִּגַו | ןויִפָצ דָג ןארספו

 הָושיו הָנַמְי רשֶא ןארספו :יִלָאְרַאו יִדֹורַאו
 ןארספו חרׂש ןאשיא רהאוָכו הָעִרְבּו שו
 הָפְלָז ןארספ דננאניא :לֵאיָּכְלַמו רָבֲח הָעיִרְב
 הדזנאש ןיאו דאד הָאְל דוכ רַתֿכדב ןְבָל הכ
 :דײאז בֹוקעי יארב אר

 יארבו :ןַמָנְּו ףסוי בֹוקֲעַי ןז לָחְר ןארספו
 הדייאז םִירְפְאְו הָשנִמ רצמ ןימז רד ַסֹו
 ןא ןהאכ עַרָב יטופ רתכד תַנְקֶא הכ דנדש

 רֶכְבְו עֶלְב ןימנּב ןארספו | :דאזב שיארב

 םיֿפֲחְו םיִפָמְו שאלו יִחֵאְו ןָמָענְו אָרְִג לֵבָׁשֲאו
 בּוקַעְי יארב הכ לַהָר ןארספ דננאניא :ךרֶאו גב -

 גב

 רכ

 תכ

  :רפנ הדראהנ המה דנדש הדייאז
 :םישָח ןֶד ןארספו

 :םֶלְשְו רַצְו  ינּונְו לֶאְצְחִי  ילָתֶפִנ ןארספו
 דוכ ָךתֶכדב ןֶבָל הכ הֶקְלְב ןארספ דנֶנאניא
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 ומ  שיאדיפ רפס אי תישארב

 ׁשגיו

 דייאז בֹוקֲעַי יארב אר ןאשיאו דאד לֵתָר
 הכ :יסופנ המה -  .י:דנדוב .רפנ תפה המח

 "|  בלצ זא הכ דנדמָא רצמב בוקע אב
 'אעיִמָג בֹוקעי ןארספ ןאנז יאְוַס דנדש דידפ

 הכ סי ןארספו :דנדוב רפנ ששו תצש
 רפנ נד > דנדש הדיא רצמ רד אהב

 הכ : בּוקעי ןאדנאכ קופנ עימנ ספ דנדוב
 | :דנדוב דאתפה דנַדֹמָא רצַמב
 דאתְסְרַפ ףסּוי דזנ דוכ יור שיפ אר הָדּוהְי
 ןשג ןימזבו דנכ ייאמנ האר ןשנב ארוא את
 רצאח אר דֹוכ 'הבארַע ףסוו | :דנדמָא
 לֵאָרְׂשִי דֹוכ ךדפ לאבקתְסאְב את תכאס
 תַכיואָיַב שַנדְרְנב דידב ארוא ןוָו דורב ןשגב
 .ףסייב לֶאְרְשו  :תסיִרָנ ׁשנדרנ רב יתדמו
 הכ םדיד ארת יור הכנונ םרימב ןונכַא תֿפנ
 ןארדארב ףסוו  :יתסה הדנז לאחב את
 םורימ תפנ אר ׁשױֿכ ךדפ יהנאב לֶהֶאו דוב
 םיוג = בו םהד כבכ "אר = ךערב ₪

 ןימז רד הכ םרַדפ 'ִהְדאָו הנאכו םנארדארב =
 ןאדרַמו :דנא הדמָא ןמ דמי דנדוב יב

 הלו דְנִשאְוִמ לָהַא ארז דנתסה ןאנאבָש
 הדְרְוָא אר דוכ ךְלַמְי יאָמ-לכו אה המרו אה
 דוגו דָבְלְסב אר אמש ןערפ וו :דנא
 זא תנאמאלנ דיוג  :תסיִנ אמש בסכ
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 זמ ומ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 | = שגר |

 םה םיתסה יִׁשאָוַמ להֶא לאחב את  תיילופט
 ןשג ןימז רד את אמ דאדנא םהו אמ

 קנכסונ ןאבש רה הכ ארז דױש ןכאס

 :תסא ןאורצִמ ָהּורכִמ

 ןמ באב

 תֿפנ הדאד רָבַכ ןערֿפבו דמָא ףֵסֹי ספ
 שיוכ 'המרו הלנ אב םנארדארבו םרדפ
 דנַא הדמָא ןַעְנְכ ןץמז זא דנראד הנר

 רוצחב אר ןאשיא התשאדרב רֿפנ ננפ דוכ

 ןארדארב ןוערפו :תשאד אפ רב ןשרֿפ

 דנֵתֿפנ ןוערפב תסיִנ אמש לש תפנ ארוא
 אמ םה םיתסה דנפסוג ןאבַש תנאמאלג

 הדַמֲא דנתֿפנ ןעךפבו :אמ דאדָנא סרו
 הכ ארז םיוש ןכאס ןימז ןיא רד את םיא

 הכנונ תסינ יעַתרַמ תנאמאלג 'הלג יארב

 = אָנָמְת ןָאלַאו תסא תֶכַס ןענכ ןימז רד שחק
 .תתכס ןשנ ןימז רדי תנאנדנב הכ םיראד

 תֿפנ הדרכ באטכ ףסּויב ןוערפו :דננכ

 :דוא  הדמָא ות  דךמ תנארדארבו תרדפ
 קמו ןרתוכינ רד תסמ יור שיפ רַצַמ ןימז

 ןימז רד הָדְּב ןֵכְסמ אר דוכ ןארדארבו רדפ
 ןאימ רד הכ ינאדימ רנַאו דנושב ןכאס ןשנ
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 זמ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 שנו

 אר ןאשיא דנשאבימ לָבאק ןאסכ ןאשיא
 רדפ ףַסו  :ןאדרג ןמ ׁשאָוַמ ןאראכרס
 ןוערפ רוצחב ארוא הדרָוָא אר בֹוקעַי דוכ |

 תַברֶב אר ןֹעְרֿפ בלקעו תשאד אפ רב |>
 יאה לאס םאָיַא תֶּפג בּוקָעיב ןןערפו :דאד |

 תֿפנ ןעֶרֿפב בוקע = :תסא דנג ות רמע
 לאס יסו דצ ןמ ַתַברֹג יאה לאס םא)ַא
 דבו ךַדְנַא ןמ רע יאה לאס אָיַא תסא
 םנארַדְפ ךֶמע יאה לאס םםאָיַאבו תסא הדוב
 בוקעו :הדיסרנ ןאשיא תַבְרג יאה זור רד

 ןערֿפ ךוצח זאו דאד תַכרַב אר ןָשְרֶפ |
 : דמָא ןוריב
 דאד תנוכס אר דוכ ןארדארבו רדפ סו
 ינעג ןימז ןירתוכינ רד רצמ ןימז רד יכלמו

 ו

, / 
 / \  ade iidה

  dahil rll PRS) we ₪ RRבבא  aacור ו מ וינה גנו

 הדומרֿפ ןֹעֶרֿפ הכנאנג סֶסְמְעַב ץְרַא רד |
 רדפ ףסוו  :תשאד ינאֹורַא ןאשידב דוב
 רדפ 'הנאכ לְהַא 'המהו דֹוכ ןארדארבו
 ןאנב ןאשיא לאיע דאדָעְת בסחב אר שוב .

 : דיִנאָרְוְרַפ
 םחק ארז הדובנ ןאנ מז רמאממ . רבה

 ןענָכ ץרַאו רֶצַמ ץֶרַאו דוב תֶכַס הדאז
 םאמַת ףסויו :דידרג אָנניב טחְק בבסב .

 ןענכ ןימו רצמ ןימז רד הכ אר יהרקנ
 דנדיִרַכ ןאשיא הכ יהל ץנעב דש התֿפאי
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 זמ | שיאדיפ רפס אי תישארב

 : שגיו
 רד ןוערפ 'הנאכב אר הרקנ ףסֹוו תּֿפַרְנַב
 ץרַאו רצמ ץרַא זא הרֶקנ ו | :דרָוָא
 ףסֹוי דזנ ןאירצמ 'המה דש םאמת ןָעְנכ
 רד ארג הדב ןאנ אראמ דְנְתְפנ הדמָא
 :דש םאמת הרקנ הכ אריז םירימב תרוצה
 ץועבו דירנָאב אר דֹוכ ?שאומ תֿפג ףָסוי
 הרקנ רנא םהדימ אמשב הלַג אמש ישאְומ
 אר דוכ ?ישאְוְמ ספ :תסא הדש סאמַת
 הלגו ןאבסַא ץועב ףַסּויו דנַדְרָא ףסוי דזנ
 ןאנאלאו ןאואג יאר המרו ןאדנֿפסונ יאה
 יהמה ץועב לאס ןֶא רדו דאד ןאשידב ןאנ
 : דינארורפ ןאנב אר ןאשיא ןאשיא יׁשאומ
 רוצחב םווד לאס רד דש ירַפֹס לאס ןָא ןָגו
 ימנ יֿפֹכַמ דוכ יאְקָא זא שָדְנְתְפִפ הדמָא יו
 תסא הדש םאמת אמ 'הרקנ הכ םיראד

 זנו הדידרנ אמ יאְקֲא ןָאזא םיאהבו ישאְומו
 ייִנ אמ יאקָא רוצהב אמ ןימו אה ןַדְב
 רד זינ אמ ץמח אמ ארג :תסינ יקאב
 .אראמ ןימח אראמ ספ םיוש דאלַה ות ְךטנ
 ןעֶרָפ ךּולְמִמ אמ ץמזו אמו רַכְב ןאנב
 ןימזו םירימנ םינכ תסיז את הדב רדבו םיושב

 = רצמ ןימז ימאמת ףסוי ספ | :דנאמנ ראב

 ןאײהצמ הכ ארז דירַכב ןערפ יארב אר
 < הכנוָג דנתכורפ אר דֹוכ | 'הָעְרְזִמ סכרה
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 יהיו
 ןוערפ ןָאזא ןימו דוב תֶכַס ןאשיא רב טחְק
 6 ןאב את דח ןיא זא אר קלכו :דש
 פ טקפ | :תכאס לֶקֶתָנִמ אה רהשב רצמ דח
 יהצח אר הַנֶהַכ אריז דירַכִנ אר הנהכ ןימז
 יהָצֶח זַאו דוב הדש ןַײעמ ןעְרַפ בנאָנ זא
 זא דנדרוכימ דוב הדאד ןאשידב ןֹעֶרֿפ הכ

 « ףסֹוװו  :דנתֿכורֿפנ אר דֹוֿכ ןימז בבס ןיא
 אמש ןימזו אר אמש זורמא ךניא תֿפנ םוקב
 אמש יארב אנאמַה םדירֿכ ןעֶרָפ יארב אר
 ס ןונו | :דיראָכב אר ןימז את תסא רב
 דיהד ןעְרֿפ הב סמכ ךי דסרב לצאח
 תעארז יארב דשאב אמש ןאזא הַצֶח ראהו
 יאה הנאכ לֶהַאְו אמש ךארוכ יארבו ןימז
 חכ דנמֿפנ :אמש לאֿפטַא תהנב םאעטְו אמש
 דוכ יאקֲא ךַטַנ רד יתכאס אָיְחַא אראמ ות
 :םישאב ןערֿפ םאלג את םיבאיב תאפתלא
 ט את רֵצַמ ןימז רב אר ןונאק ןיא ףסוי ספ

 ןערֿפ ןָאַא סָמכ הכ דאד רארק זורמא
 ןָאזא הכ טקפ הנַהַכ ןימז זא רינ דשאב
 פ רד רצמ ץֶרַא רד לֵאָרְׂשֹו | :דשנ ןשרפ
 דנתפרג ןָא רד ךְלמ הדש ןכאס ןָשג ןימז
 :דנדידרנ ריּתַכו רוראב ראיסבו
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 חמ ,ומ שיאדיפ רפס אי תישארב
 יהיו

 תפהו להנו דצ בוקעי רע יאה לאס םאנַאו

 דש ךידזנ לֵאָרְׂשִו תאפו ןח ןוָו :דוב לאס
 רנא ןָאלא תֿפנ ודב הדיבלט אר ףֶסּוי דוכ ךספ
 תסד םא התפאי תאפתלא ות רַשנ דד

 תנאמאו ןאסחאו ראדְנב ןמ ןאר ְךיז אר דוכ
 ןָפִד רצמ רד ארמ ראהְנו ןכב ןמ אב

 : םבאוכב דוכ ןארדפ אב הכלב :אמנמ
 ןאשיא ךבק רד התשאדרב רצמ זא רמו
 תפנ :ררכ םהאוַכ יתֿ>נ הָננָא תֿפנ ןכ ןפד
 דרוכ םסק שיארב ספ רוכב ססק םיארב
 :דש םַכ דוכ רתסב רס רב לֵאָרְׂשִ

 המ באב

 ףסויב הכ דש עקאו רומא ןיא זא דעבו
 וד ספ תסא ראמיב ות ךדפ ךַנא דֹנַתֿפנ
 רב דוכ אב אר םירֿפָאו הָשַנְמ דוכ ךספ
 דנתפג הדאד רבַכ אר בֹוקעװ  :תשאד
 לארשו  דָיָאימ ות דחנ ףכֹו תרספ ךניא
 רתסב רב הדאד | תְּוקִת אר ןתשּוֿכ
 ךדאק יאדכ תֶפְג ףסויב בֹוקעו  :תֶסַׁשנב
 רהאט ןמב ןַעְנְכ ןימז רד הל רד קלטמ
 הנְיֲארַה תפג ןמבו :דאד תַכרָב ארמ הדש

 סוק ות זאו םנאדרג ריתכְו רוראב ארת ןמ
 .דַעַב אר ןימז ןיאו םרוָא דּונוְב ראיסב יאה
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 ןגסק חמ שיאדיפ רפס אי תישארב

 יהיו |

 םהאוָכ יִדַבַא תארימב ות תירדב ות זא
 ה ךַצַמ ןימז רד הכ תרספ וד ןָאלאו  :דאד
 ות דזנ הכנָא זא לבק דנדש הדַײאז תיארב
 םִיִרֿפֲא דנתסה ןמ ןָאזא ןאשיא םִיָאיב רצַמב
 דנַהאוַכ ןמ ןָאזַא ןועמשו ןַבּואְר לָּתַמ הֵׁשֹנִמו
 ןאשיא זא דעב הכ ות ךאלֹוא אמָאו :דוב
 דוכ ָּתְרֶא רדו דנשאב ות ןאזא ירָוָאיב

 :דָנָוש יִמֵֹמ דֹוכ ןארדארב יאה םאנב
 ןמ דונ לר םֵדַמָא ןרפ זא ןמ הכ ימאנְנָהו
 דנא ןֹונ דרמ האר רסב ןַענְכ ןמז רד
 םסרב תִרַפַא הב הכ דוב יקאב יתֿפאסמ

 הכ תַרֿפִא האר רסב | אָנְָא רד ארואו
 " לַארְׂשִי וו  :םדרכ ןֿפַד דשאב םֶחָל תיָּב
 : דנתסיכ ןאניא תֿפנ דיד אר ףֶסוי ןארספ

 9 דָנָנַמ ןארספ ןאניא תֿפנ אר דוכ ָהדפ ףסוי

 תֿפג תסא הדאד אגא רד ןמב אדכ הב
 אר ןאשיא את רָוָאיב ןמ דזנ אר ןאשיא .

 ייריפ זא לֵאָרְׂשִי ןאמשְנו :םהד תַכרב
 ספ דיד תסנאָוַתַנ הכ דוב הדש ראת
 הדיסוב אר ןאשיאו דרוָא יו ךידזנ אר ןאשיא

 * תֿפנ ףסויב לֵאָרְׂשִו  :דישכ דוכ שונָא רד
 םניבב ארת ױר הכ  םדרב ימנ ןאסג א

 ןאשנ ןמב זונ אדת תרד אדכ אנאמַהו
 = ןאימ זא אר ןאשיא ףסוו  :תסא הדאד
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 יהיו
 :דאהנ ןימזב ור הדרנָא ןוריב דוכ "ונאז וד
 תְסדְב אר םִיַרֿפָא תֿפַרְנ אר וד רה סֹוו
 אר הֶשנמו לֵאָרְׂשִ ףנ תסד לבאקמב תסאר
 לֶאְרְשי תסאר תסד לבאקמב דוכ ףִג תסדב
 תסד לֵאָרְׂשִװ | :דרָנָא "ו ךידמ אר ןאשיאו
 םִיִרָּפִא רס רב הדרכ זארד אר דוכ תסאר
 אר דוכ ףנ תסדו דוב רתכננוכ ואו דאהנ
 תַסאָרֿפְב אר דוכ יאה תסדו הָשָנֶמ ךס רב
 הדאז תסכנ הַשנִמ הכ ארז דאד תַָכרַח
 : דוב
 רד הכ יאדכ תפג הדאד תַכְרַב אר סו
 ידנדוב ךלאס קַחצװ םֶהְרְבִא סנארדפ יװ ךוצח
 זומא את םנדוב ור זא ארמ הכ ייאדכ
 ארמ הכ יִהְתְׁשַַפ ןָא :תסא הדרכ תנאער
 אר רספ וד ןיא הדאד יצאלכ ודב רה זא
  םנארדפ יאה םאנו ןמ אנו דהד תַכרַב
 רדו דוש הדנאוָכ ןאשיא רב קָחְציו םֶהָרְבַא
 ףסי ןונו | :דנש ריתכ ראיסב ןימז טסו
 הב אר דוכ הסאר םסד שרדפ הכ דיד

 דמָא דִנַסְפאנ שרשנב דאהנ םירֿפָא ָךס
 זא ארנָא את תפרג אר דוכ רדפ תסדו

 ףסוו  :דנכ לְקַנ הֵׁשֹנַמ ַרֵסְב םִיַרֿפָא רס
 אריז ןינָנ הנ ןמ ךדפ יא תֶפג -דוכ ךדפב
 אר דוכ תסאר תסד תסא ןיא הדאז תֶסַנ
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 הר

 י אבא שרדפ אמַא :ראדנב תא הס רב

 וא םנאדימ םַרָסּפ יא סנאדימ תפג הדומנ
 דהאוָכ גרזב זנ ואו דש דהאוָכ ימוק זינ

 רַתְגְרזב הו זא שרְתַהְכ ךדארב ןכל דידרנ
 ראיסב יאה תַמא וא תיירדו דש דהאוכ
 אר ןאשיא וא זור ןָא רדו :דידרנ דנהאוכ

 תַכרַב לֵאָרְׂשִי ותב תֿפנ הדאד תַכרַב

 לְתַמ ארת אדכ הכ תֿפנ דנַהאוָכ הדיבלט
 אר םירפָא ספ דאָנאדרַנ הָשְנֶמו םִיַרֿפַא
 ףסויב לֵאָרְׂשֹ :דאד | חיִנְרִת | השָנמב
 אמש אב  אדכו םרימימ ןמ אנאמה תּֿפנ

 אמש ןארדפ ןימזב אר אמשו דוב דהאוָכ
 הדאיז יהָצָח ותב ןמו  :דרָוָא דהאוָכ זאב
 תסד זא ארנָא הכ םהדימ תנארדארב זא
 : םתפרג דוכ ןאמכו רישמשב ןאָירּומַא

 טמ באכ

 עמג תֿפנ הדנאוֿכ אר דוכ ןארספ בוקע
 םאָיַא רד הֶגנָא זא אר אמש את דיש
 :םהד רַבְכ דש דהאוָכ עקאָ] אמשב רַכֲא
 הבו | י'דויונשבו דיוש עמְנ בוקעָי ןארספ "יא

 = :דריג שוג לֵאָרְׂשִי דוכ ךדפ
 "יואנאָות | *יִנָמ 'ַהְדאז תֶסכְנ ות ןְבּואָר יא
 תֶליִצַפו תַעֿפְר תַליִצַ *םַתַוֹוק יאֹדַתבֲאַו ןמ
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 | יהיו

 יהאוכנ ירַתָרַב בָא לתמ ןאשונ  :תרדק
 רב דוכ ךדפ ךתסב רב הכ ארז יתֿפאי

 ה
 ר

 הב יתכאס תמרחיב אֹרְנֶא האגנָא יידמָא

 | :דמָא רב .ןמ ךתסב
 רישמש סלט תאָלֶא | *דנרדארב ולו ןועָמש
 תֶרָושמב ןמ סֶפָנ "א  :תסא ןאשיא יאה
 לֿפחַמב ןמ לאלָנ יִאְו  ייׁשַמ לכאד ןאשיא
 דוכ בצַג רד ארז  'שאבמ דחתמ ןאשיא
 כ אר-דוכ רדו  ידנתשכ אר םדרמ

 םשכ דאב ןועלמ  :דנדרַכ ָּפ אר ןאָואנ
 הכ אריז ןאשיא בצו דוב תֶכְס הכ ןאשיא
 קרפתמ בֹוקעי רד אר ןאשיא :דוב הנ

 :םנכ הדְנַכארַפ לֵאָרְׂשִי רדו םזאס

 זמ

 :דנתס דנַהאוְכ תנארדארב ארת הָדּוהְי יִא
 דוב דהאוכ תנאנמשד ןדרַגנ רב תַתסְד
 :דרכ דנהאוָכ םיִטעְת ארת תרדּפ ןארספו
 ראכש וא םֶרְסּפ 'יִא תסיא הָנב ריש הָדּוהְ
 עמַגנ אר ןֵתְׁשּוֵכ ריש  לּתִמ | * ידמָא רב
 הדאמ ריש ןוו דָבאוְכימ ןימַכ רד הדרכ

 זא אָצְע | :דַנאָזיִגְנַא רב ארוא תסיכ  תסיא
 022 הת ירש דהאובנ רוד הָדוהי

 .חלש את יו יאה יאפ ןאימ זא ײאמרֿפ
 דהאוָכ אה תמא תעאטא ארוא רמו ידָאיב
 אלא 'הככו ְךאָתְב אר דוכ יַהּכ :דוב
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 סמ | שיאדיפ רפס אי תישארב
 יהיו

 אר דוכ 'ַהמאָגנ יהתסב מ הב אר ׁשוִכ
 רוגנַא ךיצעב אר  שוכ ָתְכְרו בארשָּב

 שָנאדנדו ךרס בארשְב שנאמשְנ : דינשימ |
 : : תסא דיפס רישְב
 דמו דוש ןכאס אָיְרִד ךאנכ רב ובו

 ןדיצב את וא דּודחו  יאה יתשכ ָךַדְנַב
 : דיסר דהאוכ
 אה לגָא ןאָיִמ רד תסא ױק ראמה רַכְשָשי
 הכ דיד אר ןדימרָא לַַמ ןוג  :הדיבאוָכ

 ספ יתֿפאי אָשנְלְד אר ןימזו תסא הדיָדנַסְפ |
 יהָדנבּו דרכ םכ ראב יארב אר שיוָּכ ןדרג
 : דידרג נארב
 ןונ ידרכ דהאוָכ ירואד אר דוכ םק כ
 דהאוָכ יראמ ןְּב  :לֵאָרְׂשִי טאבְסַא זא יכי |

 הכ *קירט ךאנכ רב עֿפַאַו האר ְךַסְב דוב
 בקע זא שָראָוְס את דזנב אר בסַא 'הְנשאפ .
 : םשאבימ ות תאָננ רטתנמ הוהי יא :דַתְפא =

 דוא דנַהאנַכ םינה ו רב יהמ רג ה
 :רֶרוָא דהאוָכ ,םונה ןאשיא בקעב ואו =
 תארְלְו ידוב דהאוָכ ברֶנ וא ןאנ רֶׁשֲא .
 :דאד דהאוכ הנאכגלמ =
 הנסח ןאנככ הכ | 'תסיִדאזֶא לאזג יִלְתֿפנ |
 | :דאד דהאוכ 4
 רַב רוְראב יָהַנאְש תסיִרוְראָב יַהֹכאש ףסי |
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 הכ

 יהיו
 רב ראָוִד זא שיאהְכאש הכ ייהמשנ רס
 ריתו דנַדינאָגנַר ארוא ןאזאדנַא רית | :דִיָא
 ןאמכ ןכְל :דנדנאסר = תיִידָאְו דנַחָבאדנַא
 יאה זאבו | 'דנאמ םיאק תק רד ו
 .הכ ידידרנ יווקמ בוקעו ךידק תֶסַרב שָתְסַד
 זא : לֵאָרְׂשִי יהרכצו ןאבש תסאננָא זא
 זָאְו ידנכימ תַנאְעִא ארת הכ תַרָדְפ יאדכ

 .דהדימ תכרַב אדרת הכ קלשמ רדאק
 יהָנל ַתאֹכַרַבו יִלָעַא זא ינאמסָא תאכְרַבְב
 ןאתספ תאכרבו יתסא עקאו לֿפְסַא רד הכ
 הארב רב תרדפ תאכְרב  :םחרו אה
 הוכ דודה רבו ידמָא קיאפ ילוַא לאבנ
 רבו ידוב דהאוכ ףסוי ךס רבו ידְבַא יאה

 :דש הדִזנְרַב ׁשנארַדארְב זא הכ וא קרפ
 ]ה - ידרדמ .הכ תסיגרג :ןימינּב
 תראנ א ' דרוכ דהאוָכ אר ראכש
 : דרכ דהאוכ םיִסָקַת אר
 תסניאו דנַא לֵאָרְׂשִי ַטְבַס הדזאוד ןאניא יהמה
 אר ןאשיאו תֿפנ ןאשידב ןאשיא ךדפ הָננָא
 יו תכרב קפאומ אר ךו רהו דאד תֶכרֶב
 הדומרפ תייצנ אר ןאשיא ספ :דאד תכרב
 אב ארמ םנשימ קַמלמ דוכ םוקב ןמ תֿפנ
 ןורפע יארחצ רד הכ יהֶראנמ רד םנארַדּפ
 ה הכ יהראנמ רד :דנכ ןפד תסא יתח ל
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 יהוו
 ארְמְמ לָבאקמ רד הכ תסא הֶלֶּפַכְמ יארחצ
 ארנָא םֶקְרְבִא הכ תסא עקאו ןענָכ ןימז רד
 תִָכְלַמ יארב יִּתַח ןֹורְפע זא אֹרְחַצ ןָא אב
 הָרָש שא הָנֹוו םֶהְרְבַא אָננָא :דירַכ הרבקמ
 הָקְבַר וא יִהְנְזו קֶחְצַי אָננָא דנדרכ ןפד אר
 :םדומנ ןפד אר הָאל אגנָאו דנדרכ ןֿפד אר
 תסא ןָא רד הכ יהְראֹומו ארחצ ןָא דירַכ

 אב אר תַצו בוקעי ןוו :דוב תַמַנְּב זא
 אר דוכ יאה יאפ דרב ןאיאפב דוכ ןארספ

>" 3 

  שּיוָּכ םוקבו דאדב ןאָג הדישכ רתסֶב הב
 : דידרג קַחְלִמ

 2 באב

 "ן רב הדאתפא דוכ ךדפ יור רב ףֶסויו

 אר ינאביִבַט ףסויו :דיסוב ארואו תֶסיִרָנ |
 את דומרֿפ רמַא דנדוב וא ןאגדנַב זא הכ
 אר לֵאָרְׂשִי ןאביבטו דִנֹנכ שּנַת ארוא ךדפ
 פס יו ראכ רד זור להו :דנדרכ טּונח
 שּות רד אה תר רדקניא הכ ארז דש
 יארב זור דאתפה רצמ לֶהֶאו דשימ ףְרַצ ןדרַכ
 יו םתאמ םאָיַא וו :דנַתֿפַרְג םתאמ "ו
 אר ןֹעֶרֿפ יהנאכ לֶהַא ףסוי דש םאמה
 אמש רֵׁשנ רד ןָאלא רגא תפנג הדרכ באטכ
 ץרע ןשעְרֶפ שוג רד םַא התפאי תא
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 נ שיאדיפ רפס אי תישארב
 יהיו

 הדאד דננוק ארמ םַרדפ | :דיונב הדרכ
 יארב הכ ירָבְק רד םרימימ ןמ ךניא תּֿפנ
 ארמ אָננֶא םא הדנכ ןענְכ ןימז רד ןתְֶׁשוכ
 ןפד אר דֹוכ רדפו םורב ןונכַא ןכ ןֿפד
 ורב תפנ ןערפ | :םיאמנ תעֶנאַרמ הדרכ

 תסא הדאד | דנו ותב תרדפ | הכנאנְנו
 י :ןכ ןֿפד ארוא
 ןֿפד אר דוכ ךדפ את דש הנאור ףֶכֹי ספ
 יהנאכ ְךיאָׁשַמ הכ ןֹעְרַפ ןארַכֹנ 'המהו דַנכ

 וא אב רַצַמ ןימז ךיאשמ עימו דנדוב יו
 שנארדארבו ףסוי יהנאכ להָא 'המהו :דנתֿפר
 אה הלנו לאֿפַטַא הכניא זַג שרדפ 'הנאכ לֶהָאְו
 :דנַתְׁשאדנאָו ןָשג ןימז רד אר דוכ יאה המרו
 דנתפר שָהארמַה ןאראוסו זינ אה הבארעו
 ַהאנְנִמְרְדב ספ :דנדוב ריתכ ראיסב :יהובְנָאְו

 רדו דנדיסר תסא ןּרְרִי ףרט ןָא הכ דָטא

 דנתפרנ תכס ראיסבו םיטע ימָתאמ אְננָא
 :הומנ ירנ הַחֹונ הר תפה דוכ רדפ יארבו .

6 

 אר םַתאַמ ןיא ןימז ןָא ןָכאס ןאָינאעְנֶכ ןונו
 יארב ןיא דנתֿפג דנדיד דֶטַא האנ ןמרב רד
 ןַא ור ןיא זא תסא תֿככ םַתאמ ןאירצמ
 ןאדב הכ דנדימאנ םִיַרְצִמ לָבָא אר עַצומ
 וא ןארספ ןאננמה :תסא עקאָו ןֶּררְי ףרַט
 :דנדרכ דוב הדומרפ רמא הכ ירוט ואדב
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 אעק נ שיאדיפ רפס אי תישארב

 יהיו

 ירד ארואו דנדרב ןעֶנְכ ןימזב ארוא שנארספו

 ןָא אב םֶהְרְבַא הכ הֶלְּפְכַמ יאֹרֲחַצ 'הראנמ
 הרבקמ | תיִיְכְלַמ יארב יִּתַח ןֹורפע זא ארָחַצ

 :דנדרכ ןֿפַד אַרָמְמ לבאקמ רד דוב הדירכ
 ןארדארב אב דוכ ךדפ ןפד זא דעב ףסויו
 אב שָרְדּפ ןפד יארב הכ ינאסכ 'המהו שיוּכ
 ןוגו : דנְתשנרַב רָצְמב דנדוב התפר תפ

 הדרמ ןאשיא רדפ הכ דנדיד ףסוי ןארדארב
 הניכ אמ וא ןָאְלַא ףסוי רנא דנַתְפנ תסא
 הכ אר ידַב 'המה תאפאכמ הֲאְרַה דראד
 ספ :דינאסר דהאוָכ אמב םיא הדרכ 'וב
 זא לבק ות ךדפ דנַתֿפנ הדאתסרפ ףסֹי ךזנ
 ' ןינָנ ףסוב | :תפנ הדומרפ רמַא שנדרמ

 יאטֿכו האנג הכ םראד סאמתְלֶא | דייונב
 ותב הכ אריז ײאמרֿפ וֿפע אר דוכ ןארדארב
 יאדכ ןאגדנַב האנג ןוגְכַא ספ דנא הדרכ ידַב
 דנתֿפג ןכס וב ןינו אמרפ וֿפע אר דוכ ךדפ
 רוצחב הדמָא זינ שנארדארבו :תסירְגַב ףֶסוי

 : םיתסה ות ןאמאלג ךניא דנַתֿפנו דנדאתפא יו
 איִא הכ ארז דיסְרִתַמ תֿפנ אר ןאשיא ףסוי
 'הראב רד אמש :םתסה אדכ יאנג רד ןמ

 יכינ דצק ןָא זא אדכ ןכִל דידישידנא דב ןמ |
 אְיִחַא אר יריתכ םוק הכ דנכ יראכ את דרכ

 ןָאְלַאו :תסא הדש זורמא הכנאנָג דיאמנ
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 יהיו
 אמש לאֿפטאו אר אמש ןמ דישאבמ ןאסרַת
 | דאד ילסת אר ןאשיא ספ םנארורַפמ אר
 :תֿפג ןאשידב זיא לד ןאנכסו

 יהנאכ לִהֶאְו וא דנאמ ןכאס רֶצַמ רד ףַכֹוו
 ףסויו :דרכ ינאנדְנז לאס הדו דצ ףכֹוו שרדפ
 ןארספו דיד אר םִיַרֿפַא סיס תשפ ןארספ
 ףסו יאה ונאז רב זנ הַשְנִמ רספ ריכְמ
 תֿפנ אר דוכ ןארדארב ףסויו :דנַתֿפאי דלות
 דקפַת אמש זא אדכ 'אניקו םרימימ ןמ
 ינימזב ןימז ןיא זא אר אמשו דומנ דהאוָכ
 הדרוכ ססק בֹוקעװ קֶחְצִיו םֶהְרְבַא יארב הכ
 .לֵאָרְׂשִי ינב הב ףסוו :דרב דהאוָכ תסא
 | אמש זא אדכ הניִארַה תפג הדאד דננֹוס
 .זא ארמ יאה ןאוָכְתְסאַו דומנ דהאוָב דקֿפַת
 : תַשאדְרַב דיהאוָכ אנא

 הת רצ הכ יניה רד דרמ סור
 טונה ארואו דוב הלאס

 ןימז רד הדרכ
 תובאת רד רצמ

 :דנַתְׁשאדנ

 קזח
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 ורב הפס

 א באב |
 א הכ לארשי ןארַסֶפ יאה םאנ תסַא ןיאו

 הנאב לֶתַא אב סַברַה דנדמָא רַצְמב
 י ןועמשו ןבּואך :דנדמָא בוקעי הארמה שא

 =ןו :ןמנְו ןלּובת רָבשְשִי :הדוה ילו
 ה ָבְלצ זַא הכ יסוֿפנ המֵהו :רַשֶאו דנו יִלּתפנו
 ףסויו דנדוב רפנ דאתפה דנדמָא דידפ בוקעי

 י ימאמתו שנארדארב קמחו ףסויו :דוב רֶצְמ רד =
 י רשתנמו רוראב לארשי ינבו : דנדרמ הקבט ןֶא <

 ןימזו דנדידרנ רוָארוז תיאהניבו ריתכו דנדש
 : תשנ רֿפ ןאשיא וַא
 ה הכ תסאכרב רֶצְמ רב רגיד יהאשדאפ אמא

 9 אנאמה תפג דוכ םוקבו :תכאנשנ אר ףסוי |
 רַת רנָארוװ הדאיז אמ זַא לארשי ינב םוק
 י םינכ ראתפר תמכחב ןאשיא אב דייאיב : דנא

 וג הכ דוש עקאוו דנוש דאז הכ אדאבמ |
 אמ ןאנמשד אב נ ןאשיא דִיָא דידפ נננ |
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 | א נורכ רפס אי תומש דעק

 ןימז זַא הדרכ גננ אמ אבו דנוש ןאתסאדמַה
 דנתשאמנ ןאשיא רב ןאראכרס ספ :דנור ןוריב *

 דנזאס לילד ראושד יאה ראכב אר ןאשיא את |
 םתפ ינעי הנזכ יאה רהש ןֹעְרֿפ יארְבו
 רתשיב הכנאדנג ןכיל : דנדרכ אנב אר ססמערו
 דיאזתמ רתדאיז דנתכאס לילד אר ןאשיא
 זארַתֲחַא לארשי ינב זאו דנדדרנ רָשַתְנִמו
 םלטב לארשי ינב וַא ןאיִרְצַמְו :דנדומנימ
 הב אר ןאשיא יאה ןאנו :דנתֿפרנ תמדכ
 הנוגרהו יזאס תשֿכו יראכלגב תכס יגדנב
 הכ יתַמָדַּכ רהו ידנתכאס ךִלַת ייארחצ למע
 :דובימ םלטב ידנדאהנ ןאשיא רַב

 :הכ ינארבע יאה ָהלבאק הב רצמ האשדאפו וט
 דוב םאנ העּופ אר ירנידו הְרפִש אר יכי
 ןאנז יארְב ירַנ הלבאק ןוָג תפנ :הדרכ רמַא
 רגַא דינכ האננ אה גנס רבו דינכב ינארבע
 הוב .רתכד רגַאו דישכב ארוא דשאב רספ
 אדכ זא אה הלבאק ןכיל :דנאמב הדנז
 הדומרֿפ ןאשידב רֶצַמ האשדאפ הָננָאו דנדיסרת
 :דנדראדג הדנז אר ןארסְפ הכלב דנדרכנ דוב

 הדיבלט אראה הלבאק רצמ האשדאפ ספ ה
 ןארספו דידרכ אר ראכ ןיא אֹרָנ תפנ ןאשידב

 דנתפג ןֹועְרֿפב אה הלַבאק : דידראדג הדנז אר ₪
 ירָצְמ ןאנז ןוָג ינארבע ןאנז הכ בבס ןיא זַא
 ןדיסר זא לבקו דנרוָא רוז הכלב דנתסינ
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 העק בא נורכ רפס אי תומש

 כ ןאסְחַא אה הלבאק אב אדכו : דניאזימ הלבאק
 :דנדידרנ אנאות ראיסבו דנדש ריתכ םֹוקו דומנ
 דנדיסרַת אדכ זַא אה הלְבאק הכנונ דש עקאוו
 םֹוק ןֹוערָפו : תכאסב ןאשיא יארֶב אה הנאכ
 הדייאז הכ ירספ רַה תֿפנ הדרכ רמַא אר דוב
 הדנז אר. ירתכד רהו  דיזאדנא :רהנב .דוש
 : דיראד האנָנ

 ב באב

 .ןראתכד זַא יִכָי התפר יול .ןאדנאכ זַא יצכשו
 דאזב ירסַפ הדש הלמאח ןז ןָאו :תפרג ינזב אר יול
 ןאהנ האמ הס ארָיְו דיד רטנמ וכינ ארוא ןונו
 דראד ןאהנפ רניד ארוא תסנאותנ ןוָנו : תשאד
 ריקב ארנָאו תפרנ שיארְב יִנ זא יתובאת
 ארנָאו דאהנ ןָא רד אר לפַט הדודנַא תפזו
 שרהאוכו :תשאדנ רהנ ראנכב ראזינ רד

 הָג ארוא דנאדב את דאתסיא רוד וא
 | : דושימ
 דמָא דורֿפ רהנב לט יארב ןוערפ רתכדו
 תובאת ספ דנתשנימ רהנ ךאנכב שנאזינכו
 אר שוכב  ךחנכ הדיד ראומ ןאימ רד אה

 שלד ספ דוב ןאירג ירספ ךניאו דיד אר לֿפט = דאשנב ארנָא ןונו : דרינב ארנָא את דאתסרפ =
 ןאינארבע לאפטַא זא ןיא תפנו תֶכוסב יו רב
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 :דהד ריש תִיארְב אר לפט את םנאוכב תדזנ
 רתכד ןָא ספ ורב תפנ "וב ןֹוערֿפ < רתכד
 ןערפ רתכדו :דנאוכב אר לפט רדאמ התפר
 -חיש ןמ ָיארְב ארואו רבב אר לפט ןיא תפג
 לֿפט ןז ןֶא ספ ידאד םהאוכ ארה דמו הדב
 לֿפט ןונו :דאדימ ריש ודב התשאד רב אר
 ארואו דרב ןוערפ רתכד דזנ ארו דרכ ןמנ
 תפג אריז דאהנ םאנ השמ ארו דש רספ
 םאיַא ןָא רד דש עקאוו : םדישכ בָא זַא ארוא
 אב ןארדארב דמ רש גרוב השמ ןונ הכ
 רטנ ןאשיא ראושד יאה ראכבו דמָא ןוריב
 יצכש הכ דיד אר ירַצמ יצכש התכאדנא
 : דנזימ דוב וא ןארדארב וא הכ אר ינארבע
 דידנ אר יסכ ןונ הדנכפא רטנ ףרש רהב ספ
 ןאהנפ ניר רד ארואו תשכ אר ירצמ ןָא
 וד האגאנ הכ דמָא ןוריב רניד רו : תכאס

 תֿפנ םלאטב ספ דננכימ העזאנמ ינארבע רֶרמ
 הכ תסיכ תפג :ינזמ אר דוכ היאסמה ארנ
 : תסא התכאס רואד אי םכאה אמ רב ארת

 ןא הכנאננ ישכב ארמ יהאוכימ ות רנמ
 'אניקי תֿפנו דיסרת הֵׁשמ ספ יתשכ אר ירְצִמ
 ןיא ןוערפ ןונו :תסא התפאי עויש רמַא ןיא

 השמו דרכ השמ לתק דצק דינשב אר ארְנאמ
 ומ כ רד ההדרכ ראכפ ןוערפ רוצה זא
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 ועק ב ורכ רפס אי תומש

 ןידמ ןהאכו : תסשנב יהאָג רס רבו רש ןכאס

 הדישכ בָאו דנדמָא הכ דוב רַתכד תּפָה אר
 שיוכ רדפ ַהלנ את דנדרכ רפ אראה רוכבָא
 ' את דנדמָא ךידזנ ןאנאבשו :דנֹנכ באריס אר
 התסאכרב הָשמ האננָא דננכ רוד אר ןאשיא
 באריס אר ןאשיא הלנו דרכ דדמ אר ןאשיא

 ' וא דנדמָא לֵאֹשְר דוכ דפ דזנ נו :דומנ
 דנתפנ :דיתשְנרַב ידוז ןידב זורמא הנוננ תפנ
 יאהר ןאנאבש תסד זַא אראמ יִרְצַמ יצכש
 אר הלנ הדישכ אמ יארְב זינ בָאו דאד
 וא תפג דוכ ןארתכדב ספ :דומנ בָאריס

.. 

 אריו * דידרכ ךרת אר דרמ ןָא ארנ תסאנכ
 הכ דש יצאר השמו :דרוכ ןאנ את דינאוכב
 הָרֹפְצ דוכ רתכד ואו דוש ןכאס דרמ ןָא אב
 (השמו) דיאז ירספ ןז ןָאו :דאד השמב אר .
 ןימז רד תֿפנ הָנ דאהנ םאנ םשְרג ארואי
 :םדש לױנ הנאניב :

 האשדאפ הכ ראיסב םאיַא זַא דעב דש עקאוו |
 הֶא ינדנב בבסב לארשי ינבו דרמב רצמ =

 בבסב ןאשיא הלאנו דנדרכ התאנתסַא הדישכ
 ןאשיא הלאנ אדכו :דמָא רב אדכ דמ ינדנב =
 םָהָרְבַא אב אר דוכ דהע .אדבו דנש אר ה
 כ ינב רַב אדכו :דרוָא דאיב בוקעװו קהצמ |

 :תסנאד אדכו דרַכ רטנ לארׂשי |
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 כ באב
 ןהאכ ּורְתַי דוכ ןז רדפ ַהלנ השמ אמַאו

 ףרט ןאדב אר הלו דרכימ ינאבש אר ןידמ
 דשאב הֶלא-לבְנ הכ ברוחבו דנאר ארחצ
 זַא ׁשֵתֲא הלעש רד דנואדכ ַהַתְׁשְרַּו :דמָא
 וא ןוװ דש רהאט יו רַב יהתוב ןאימ

 תסלעתשמ שתֶאב התוב ןָא ךניא | תֶסיִרְנְ
 ןאדב ןונכא תפנ השמו :דושימנ התכוס אמא

 הכ םנב הב אר בירנ רמַא ןיאו םוש ףרט
 דיד דנואדכ ןוָנ :דושימנ התכוס אֹרָנ התוב
 אדכ דושימ וס ןאדב ליאמ ןדיד יאְרְב הכ
 יא תפנו דאד רד אדנ וב התוב ןאיִמ וא
 אננידב תפג :ךיַבל תפנ הַשמ יא השמ
 .תיאה יאפ זַא אר דוכ ןילענ אימ ןידזנ
 יהדאתסיא ןֶא רד הכ ינאכמ אריז ןכ ןוריב
 יאדכ םתסה ןמ תפגו :תסא סדקמ .ןימז
 בוקעי יאדכו קַחְצִי יאדכו םָהְרְבִא יאדכ תרדפ
 דיסרַת אריז דינאשופ אר דוכ יור השמ האננָא
 2 :הרננב. אדכב הב
 אר דוכ םֹוק תביצמ הניִארַה - תפנ דנואדכו
 אר ןאשיא התאַגְתְסֶאו םדיד דנַרְצְמ רד הכ
 יאהמג אריז םדינש ןאשיא ןאראכרס תסד וֵא
 ןאשיא את םדרַכ לונו :םנאדימ אר ןאשיא
 :ןאשיאו םֶהָד יצאלכ ןאירָצְמ תסד זא אר

178 



 טעק ג  נורכ רפס אי תומש

 סַרוא רב עיסוו וכינ .ןימזב ןימז ןָא זַא אר
 ןאיִנאענכ ןאכמב תסיראנ דַהָשו רישב הכ ינימזב =

 : ןאיסוביו ןאיוחו ןאיִירֿפו ןאירומַאו ןאיתחו
 ןמ דונ לארשי ינב ַהַּתאַגְתְסֶא ךניא ןָאלַאו
 רב ןאירַצַמ הכ זינ אר ימלשו תסַא הדיסר
 את איב ןונכא ספ :םא הדיד דננכימ ןאשיא
 לארשי ינב ןמ םוקו סתסרפב ןוערפ דזנ ארת
 :ירַוָא ןוריב רֶצַמ זַא אר
 'ןערֿפ דזנ הכ םתסיכ ןמ תפג אדכב הַׁשֹמ
 :סרְוָא ןוריב רֶצְמ זא אר לארשי ינבו םורב
 יתמאלעו דוב םַהאוכ ות אב התכלַא תפנ
 הכ דשאב ןיא סא הדאתסרפ ארת ןמ הכ
 אר אדכ ידרוָא ןוריב רַצַמ זַא אר םוק ןוָנ
 השמ :+ דרב. .דיהאוכ תדאבע םוכ א רב
 םסרב לארשי ינב דזנ ןמ ןוג ךניא תפג אדכב
 דזנ ארמ אמש ןארדפ יאדכ םיונ ןאשידבו

 הכ דנסרפב ןמ זאו תסַא הדאתסרפ אמש |
 השמב אדכ :םיונ הָנ ןאשידב תֶסיִנ וא םאנ
 לארשי ינב הב תפנו םַתְסַה הכנָא סֶתְסַה תפג
 : דאתסרפ אמש דזנ ארמ (סֶתְסַה הָיָהֲא וגב ןינְנ
 ןיננ לארׂשי ינב הב תפג השמב זאב אדכו
 םֶהְרְבַא יאדכ אמש ןארדפ יאדכ הְוהי ונב
 אמש דזנ ארמ בוקעי יאדכו קַחְצִי יאדכו
 לא דבַא את ןמ םאנ תסניא .הדאתסרפ
 :לֶסנ דעב 'אלסנ ןמ יראנדאי תסניאו דאבָא
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 1 בתרכ רפס אי תומש

 ןאשידב הדרכ עמג אר לארשי ינב ךיאשמו ורב
 " םַהְרְבִא יאדכ אמש ןארדפ יאדכ הוהי ונב
 זא הניִארַה תפג הדש רַהאט ןמב בוקעיו קֶחְציו
 דנַא הדרכ רצַמ רד אמשב הָננָא זאו אמש
 תביצמ זא אר אמש םתפנו :םא הדרכ דקַפַת
 ןאיתחו ןאיִנאענכ ןימזב דרוָא םהאוכ ןוריב רצמ
 .הכ ינימזב ןאיסוביו ןאיויחו ןאיזירפו ןאירומַאו
 דנהאוכ ארת ןכסו :תסיראג דֶהָשו רישב
 האשדאפ דזנ לארשי ךיאשמ אב ותו דינש

 ןאינארבע יאדכ הֹוהְי דיונ ובו דיורב רַצַמ

 הס רפס ןָאלַאו תסא הדרכ תאקאלמ אראמ
 יאדכ הָוהְי יארְב את םיורב ארהצב הזור
 הכ םנאדימ ןמו :םינארדנב ינאברק דוכ
 דיורב דראדנ ימנ אר אמש רצמ האשדאפ

 א הכ תסד ספ :רוַא רוז תסדב םה הנו
 = םיאע המהב אר רצמו דרכ סהאוכ זארד
 םהאוכ םרוָאמ רוהטב שנאימ רד הכ דוכ

 = :דרכ דהאוכ אהר אר אמש ןאזַא דעבו דז
 .  םחאוכ םרכמ ןאירצמ רשנ רד אר םֹוק ןיאו

 = יתת דורב ןונ הכ דש דהאוכ עקאו תבאס
 = םיאסמה וַא ינז רה הכלב : תפר דיהאוכנ תסד
 תאלָאו הרקנ תאלֶא שיוכ ַהנאב ןאמָהַמְו דוב
 = .ןארתכדו ןארספ הבו תסאוכ דחאוכ תכרו אלט
 = תראנ אר ןאיִרְצְמו דינאשופ דיהאוכ דוב

 | 2 :דומנ דיהאוכ
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 אפק ד .נורכ רפס אי תומש

 ד באב

 א קידצת ארַמ אנאמה תפנ באוָנ רד הָשמו
 ב דינש דנהאוכנ ארמ .ןכסו 'דרכ דנהאוכנ
 :תסַא הדשנ רַהאט ות רב הֹוהְי תפנ דנהאוכ
 .ות תסד רד תסיִנ ןָא תפג יוב דנואדכ ספ
 ןונו זאדניַב ןימז רב ארנָא תפנ :אצע תפנ

 זא השמו דידרנ יראמ תָכאדנַא ןימזב ארנָא =
 תסד תפג השמב דנואדכ ספ :תכרג שדזנ 2

 תסד ספ ריגב אד שמדו ןכ זארְד אר דוכ
 רד הכ תפרגב ארנָא הדרכ זארְד אר דוב
 ה הכ דננכ רואב הכנא את :דש אצע שתסד

 .יאדכ םָהְרבא יאדכ ןאשיא ןארדפ יאדכ הוהו
 :דש רהאט ותב בוקעי יאדכו קַחַצי
 דוכ תסד תפנ ארו הראב רניד דנואדכו

 דוכ ןאבירנב תסד ןוָנ ראדנב דוכ ןאבירנ רד אר =

 לתַמ וא תסד ךניא דִרוא ןוריב ארנָאו דרב |
 אר דוכ תסד תפנ ספ :דש ץורָּבִמ ףרב 1
 דוכ ןאבירגב תסכ ןוָנ .ראדגב דוכ ןאבירנב זאב |
 ריאס לּתִַמ ךניא דרוָא ןוריב ארנָאו דרב זאב =
 .הכ דש דהאוכ אקאוו :דוב הדמָא זאב שנדב =
 אר ןיתסכנ תיא זאוָאו דננכנ קידצת ארת רַנַא |
 רנאב אר םווד תיִא זאוָא אנאמה דננשנ |
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 ד נורכ רפס אי תומש בפק
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 בא זַא האננָא רנדינשנ ארת .ןכסו דנדרכנ
 רהנ זא הכ יבָאו זירב יכְׁשכב התפרג רהַנ
 רןב לדבמ ןוכב יכשב ור רב יתפרנ
 : דש

 ידרמ ןמ דנואדכ יא תפנ דנואדכב הַׁשֹמ ספ
 יתקו זַא הנו קבאס רד הנ םתסינ חיצפ
 הב הכלב יתפג ןכס .דוכ .הדנב הב הכ
 הב תֶסיכ תפנ דנואדכ :ןאבז דנכו םאלַכְלֹא
 אניבאנו אניבו רכו ננגו דאד ןאסנַאב ןאבז

 :םתסה הָוהְי הכ ןמ הנ איִא דירַפֲא הָכ אר

 דוב םהאוכ תנאבז אב ןמו רב ןָאלַא ספ
 תפג :תכומָא םהאוכ ארת ייונב דיאב הָנרַהו
 תסדב יתסרֿפב הכ דנואדכ יא םראד אעדתסא

 רב דנואדכ ֶׁשַכ האננָא :יתסרֿפימ הכרה
 ןרהא תרדארב איִא תפנו דש לעַתְׁשמ הָשמ
 םאלכלא חיצפ וא הכ םנאד ימנ אר יול
 ןוריב ות לאבקתְסַאב זנ וא ךניאו תסא

 לאש בכ לד רד דני ארת ות דיָאימ
 םאלכו תֿפנ יהאוכ ןכס ודבו :דידרַנ דהאוכ
 ות ןאבז אב ןמו דרכ יהאוכ אקְלֲא יו ןאבזב אר
 דינכב דיאב הָננָאו דוב םַהאֹוכ וא .ןאבז אבו
 םוקב ות יארְב ואו :תכומָא םהאוכ אר אמש

 ןאבז יאָנב ארת רמ ואו תפנ דהאוכ ןכס
 :דוב יחאוכ אדכ יאָנב ארוא ותו דוב דקאוכ
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 נפק ד נורכ רפס אי תומש

 י אר תאיִא ןצב הכ רינב דוכ תסדב אר אצע ןיאו
 :יזאס רַהאט

 ורְתִי דוכ ןז רדפ דזנ הדש הנאור הֶשמ :ספ .
 דוכ ןארדארב דזנו םורב תפנ יובו תשנרב
 את הכ .םניב הכו םדרנרב דנרעמ רד הב
 יתמאלסב תפג הַׁשמב ֹורָתְי .דנַא הדנז ןונכ
 הנאור תפג השמב ןידמ רד דנואדכו :ןרב
 ןאָנ דצק רד הכ ינאנָא אריז דרנרב רצמב הדש
 שיוכ ןז השמ ספ :דנַא הדרמ דנדוב ות
 רַב אר ןאשיא התשאדרַב אר דוכ ןארַסְפו
 דומנ תַעְנארמ רַצַמ ןימזב הדרכ ראוס גאלא
 :תֿפַרְנ דוכ תסדב אר אדכ יאצע השמו

 רַצְמב הדש הנאור ןוָג תֿפנ השמב דנואדכו
 יתאמאלע ָהמַה הכ שאב האנָא ידרכ תענארמ
 ןוערפ רוצהב םא הדרפס תתסדב הכ אר
 תכאס סהאוכ תכס ארוא לד ןמו יזאס רָהאט
 דנואדכ .ונב ןוערֿפבו : דנכנ אה אר םוק את
 : תסנמ הדאז תֶסֹכנו ןמ רספ לארשי דיונימ ןינְנ
 ארמ את ןכ אהְך ארמ רספ םיונימ ותבו
 אבָא שנדרכ אהר זַא רנאו דיאמנ תדאבע
 ארת הדאז תֶסֹכנ ינעי ות רסְפ אנאמה יואמנ

 דנואדכ הכ האר ןיִב רד דש עקאוו :םשבימ =
 :דומנ יו לתק דצק הדרוברב ודב לממ בד
 ְרכְפ ַהַפלג התַֿפרְנ זית יננס הָרֹפִצ האננָא -

 התכאדנַא ינ יאפ דזנו הרַכ הנתכ אר דוכ |
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 ה הד ברכ רפס א תומש  רפק
 וא ספ :יתסַה ןוכ ירקוש ארמ ות תֿפג מ

 - לאבקתסַאב ארחצ וסב תפג ןֹרָהַאב דנואדכו
 8 רד ארואו דש הנאור ספ ןרב השמ

 רהוש תפנ (הְרפְצ) האננָא דרכ אהר ארו
 :הנתכ בבסב יתפה ןוכ

 הָשמו :דיסוב ארוא הדרכ תאקאלמ הֶלא חי

 ל %

 הדאתסַרֿפ ארוא הכ דנואדכ תאמלכ עימָנ זַא
 הדומרפ רמַא ינב הכ יתאיִא ַהמֲה זאו דוב
 :האד רבכ אר ןרכא דוב
 | לארשי ינב ךיאשמ לכ התפר ןרהאו השמ ספ
 אר ינאנככס המה ןרַהַאו :דנדרכ עמְנ אר
 תפנ זאב דוב הדומרפ השמב דנואדכ הכ
 םוקו :תכאס רַהאט םֹוק רטנב אר תאיָאו
 זַא דנואדכ הכ דנדינש ןונו דנדרוָא ןאמיא
 < ןאשיא תביצמבו הדומנ דקַפת לארשי ינב
 הדנס הדאתפא רַד יורב תסַא התכאדנַא רטנ
 :.םדהב

/ 

 ה באב
 ןוערפב הדמָא ןרֶהַאו הָשמ ןָאזַא דעבו

 םֹוק דיוגימ ןינְג לארשי יאדכ הֹוהְי דנתפג

 דע ארחצ רד ןמ יארְב את ןכ אהְר ארמ .
 .הכ תסיכ הֹוהי תפג ןערֿפ :דנראד האננ ש

 םהד ייאהְר אר לארשיו םונשב ארוא לוק
 אהְר זינ אר לארשיו םסאנשימנ אר הוה

14 



 הפק ה ורכ רפס אי תומש

 : אראמ ןאינארבע יאדכ דנתפנ :דרכ םהאוֿכנ
 הס רֿפס ןָאלַא ספ תסַא הדרכ תאקאלמ
 דוכ יאדכ היהְי דזנו .םיורב ארחצב הזור
 אי אבוב אראמ אדאבמ םינארדנב ינאברק
 רצמ האשדאפ ספ :דזאס אלתבמ רישמשב
 אר םֹוק ארָג ןרֲהַאו השמ יא תפנ ןאשידב
 יאה לגשב דיראדימ זאב ןאשיא יאה ראב זַא
 ה להַא ןָאלַא ךניא תֿפג ןערֿפו :דױרב דוב

 ןאשיא יאה לגש זַא אר ןאשיאו דנראיסב ןימז
 ןאראכ רס ןֹועְרֿפ זור ןָא רדו : דיזאסימ ראכיב

 : תפנ הדומרפ ןנדק אר דוכ םוק ןארטאנו
 קבאס לּתַמ יזאס תַשָכ יארב האכ ןיזא דעב

 יארְב האכו דנורב דוכ ידיהדמ םוק ןידב
 ח ויאה תַשָכ באסח ןאמהו :דננכ עמנ ןתשיוכ
 דיראדגב ןאשיא רב דנתכאסימ רתשיפ הכ אר
 ןיא זאו דנלַהאכ אריז דינכמ םכ יה ןָא זַאו |
 יארב את  םיורב דניונימו דננכימ דאירפ ור :

 ןאשיא תמדכו :םינארדנ ינאברק דוכ יאדכ
 - ןאנכסבו דנוש לוגשמ ןֶא רד את דוש רת תכס =
 : :דננכנ אֹנֲתְעֲא לטאב |
 םֹוק הדמָא ןוריב םֹוק ןארטאנו ןאראכרס ספ |
 דיאמרפימ ןינָנ ןוערֿפ דנתפנ הדרכ באטכ אר =
 א דיורב דוכ :םהד ימנ אמשב האכ ןמ הכ |
 דירינב דיבאיִב הכ אָגרַה זַא דוכ יארב האכו =
 ספ :דש דהאוכנ םכ גה אמש תמדב ואו |
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 הי תפב רפס אי תומש - ופק

 דנדש הדנכארפ רצַמ ןימז ימאמְת רד םוק
 ןאראכרסו :דננכ עמָג האכ ץנעב ךאשאכ את *

 דוכ יאה ראכ דנתפנ הדינאבאתש אר ןאשיא
 רד אר זור רַה באסח ינעי דינכ םאמת אר

 ינב ןארשאנו : דוב האכ הב יתקו לתַמ שזור *
 . ןאשיא רב ןעְרֿפ ןאראכרס הכ אר לארשי
 תמדכ ארֶג דנתפנימו דנדזימ דנדוב התשאמנ
 אה זר ןיא רד אר דוכ יזאס תַשָכ ןייעמ
 : דינכ ימנ םאמת קבאס לתמ

 ןוערפ דזנ הדמָא לארשי ינב ןארשאנ האננָא וט
 דוכ ןאנדנב הב ארֶג דנתפג הדרכ דאירפ

 דנהד ימנ תנאנדנב הב האכ :ינכימ ןינָנ יט
 תנאנדנב ךניאו דיזאסב אמ יארְב תַשָכ דניוגימו

 :דשאבימ ות םֹוק זא אטכ אמאו דננזימ אר
 בבס ןיא זַא דילהאכ אמש דיתסה להאכ תפנ ז

 ינאברק דנואדכ יארבו םיורב דייונימ אמש
 האכו דינכב תַמְדַכ התפר ןונכַא : םינארדגב =

 תשכ באסו דש דַהאֹוכנ הדאד אמש הב
 דנדיד לארשי ינב .ןארטאנו : דאד דיהאוכ אר ש

 תפג אריז דנַא הדש ראתפרג ידב רד הכ
 םכ נה דוכ יאה תַשְָכ ָהייִמְיי באסח זא
 | : דינכמ

 ןרהַאו השמב דנדמָא ןוריב ןוערפ דזנ זא ןונו כ
 הדאתסיא ןאשיא תאקאלמ יארב הכ דנדרוכ רב

 אמש רב דנואדכ דנתפג ןאשידבו : דנדוב וס
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 שוויו

 פק | ו ה ןורכ רפס אי תומש
 אראו

 אראמ החיאר הכ אריז דיאמרפ ירואדו דרננב

 דיא התכאס ןֿפעתמ שנאמזאלמו ןוערפ דזנ
 אראמ את דיא הדאד ןאשיא תסדב ירישמַשו
 יי התשנרב דנואדכ דזנ השמ האננָא : דנשכב
 יארְבו ידרכ ידַב םוק ןידב ארְג אדנואדכ תפנ
 כ ָדְזנ הכ יתקו זַא אריז :ידאתסרֿפ ארַמ הֶנ
 ןידב םיונ ןכס ות םאנב את םדמָא ןוערפ
 זרה אר דוכ םוקו תסא הדרכ ידב םֹוק
 :ידאדנ יצאַלְכ

 ו באב :

 א דיד יהאוכ ןָאלַא תֿפנ השמב דנואדכו
 יק תסדב הכ אריז םנכימ ןוערפב הָננָא

 רוָא רוז תסדבו דרכ דהאוכ אהר אר ןאשיא
 :דָנאְר דהאוכ דוכ ןימז זַא אר ןאשיא

DD. oO 
 ג הָוהְי ןמ תפנ אריו הדרכ באטכ הַׁשֹמב אדכו

 ג יאדכ םאנב בוקעיו קַחַצו םֶהְרְבַאבו :םתסה
 .דוֿכ םאנב ןכיל םדש רהאט קלטמ רדאק
 י דוכ דהעו :םתשננ ףורעמ ןאשיא דזנ הוהְי
 ןימז הכ םדרכ ראותסא ןאשיא אב זינ אר
 ןאשיא תברנ .ןימז ינעי םהָד ןאשידב אר ןענכ
 ה ןונ זינ ןמו :דנדוב ביכנ ןא רד הכ מ
 אר ןאשיא ןאיִרְצַמ הכ אר לארשי ינב ָהְלאנ
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 ו  נרכ רפס אי תומש : הפק

- 

- 

 אראו
 דוכ דְהע םדינש דנַא התכאס דוב ךולממ
 אר לארשי ינב ןירב אנב :םדרוַא דאיב אר
 תקשמ ריז זא אר אמשו םמסַה הֹוהי ןמ וגב
 אר אמשו דרוָא םהאוכ ןוריב ןאירְצַמ יאה

 יוזאבב אר אמשו םֶהְד יאהר ןאשיא ינדנב זַא
 אמשו :סַהְד תאְנְנ םיטע יאה ירואדבו דנלב
 דיוש םֹוק ומ יארְב את תפרג םהאוכ אר
 תסנאד דיהאוכו דוב םהאוכ אדכ אר אמשו
 אמש הכ אמש יאדכ םתסַה הֹוהְי ןמ הכ
 :םדרוָא . ןוריב ןאירצְמ יאה תקשמ זַא אר
 רד הכ ינימזב דינאסר םהאוכ .אר אמשו
 םֶהְרְבַאב ארנָא הכ םדרוכ םסק ןָא הראב
 אמש תיָיתְרֶאב ארנָא ספ םשכב בוקעיו קֶחַצִו

 - 3: םתסה הוי ןמ דאד םחאוכ
 ןכיל תפנ ןומצמ ןידב אר לארׂשי ינב השמו
 :דנדינשנ ארוא תמדכ יתכסו חור ינגנת בְבסב
 ןרב :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 לארשי ינב הכ ונב רֶצְמ האשדאפ ןוערפבו

 ךוצחב השמו :דַהד יאהר דוב ןימז זַא אר
 לארשי ינב ךניא תפנ הדרַכ ץרע דנואדב '

 5 ש

 דונשב ארמ ןֹועְרֿפ הנונָנ ספ דנונש ימנ ארמ

 :םתסה בל ןותֿכמ אנ ןמ הכנָא לאחו
 ןאשיא הדומנ םלַנת ןֹרָהַאו השמב דנואדבו
 = האשדאפ ןֹעְרֿפ וסבו לארשי ינב וסב אר
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 אראו
 זַא אר לארשי ינב את דרכ רומאמ רַצִמ
 :דנרוָא ןוריב רֶצְמ ןימז
 " *ןאשיא יאבָא יאה ןאדנאכ יאסאור דננאניאו
 אולפו ּךּונָח לארשי הדאז תֶסֹבנ ןַבּואְר ןארספ
 ןארספו :ןבואר ליאבק דננאניא יִמְרַכְו ןרצַהו
 לואשו רַחֹצו ןיִכַיו דחאו ןיִמָיו לָאּומי ןועמש
 : ןועמש ליאבק דננאניא דוב ינאענכ ןז רסֶּפ הכ
 שיאדיפ בסחב ול ןארספ יאהמאנ תסניאו

 רמע יאה לאסו יררמו תַחְקּו ןושרַּנ ןאשיא
 י ןושרג ןארספ :דוב לאס תפחו> יסו דצ יול
 : ןארספו :ןאשיא ליאבק בסחב :יעמשו יִנָבְל
 יאה לאסו לֶאיעו ןורְבָחו רֶהְצִו םֶרמַע תֶחְק
 ' ןארסְפו :דוב לאס הסו יסו דַצ תֶחְק רשע
 בסחב ןאָיַול ליאבק דננאניא ישומו יִלְחמ יִרְרִמ
 אר דָבכוי דוכ המע םרמעו :ןאשיא שיאדיפ

 אר השמו ןרהא יו יארב ואו תפרנ ינזב
 תפחו יסו דצ םֶרָמַע רע יאה לאסו דייאז
 :ירכו נפנו חרק רֶחְצִי ןארַסְּפו :דוב לאס
 ןרחאו :יִרְתְסו 0 לֶאשימ לאש ןארספו
 אר ןושחנ רהאוכ  בָדְנִמִע רתכד עבְׁשלַא
 רֶזְעְלָאו אוהיבַאו בֵּדנ שיארבו תֿפרנ ינוב

 הנקלאו ריסא חרק ןארספו :דייאז אר רמתיאַו

 ןב רועְלֲאו :ןאיהרק ליאבק דננאניא ףָסֶאיִבַאו
 תפרג ינוב אר לַאיטּופ ןארתכד זַא יכי ןרמַא |

189 0 JUD.-PERS. | 

U א 

 בכ

 גכ

 רכ



 צק

 הכ

 - כ

 la ב

 שט

- 

4 

 ו זי תרכ רפס אי תומש
 אראו

 יאסַאֹור דננאניא * דייאז אר סֶחניִפ שיארְבו
 דננאניא :ןאשיא ליאבק בסחב ןאול יאבָא
 ינב תפנ ןאשידב דנואדכ הכ השמו ןרהַא
 רַצְמ ןימז זַא ןאשיא דִונָנ אב אר לארׂשי
 האשדאפ ןוערפב הכ דננאניא :דיִרוָא ןוריב

 לארשי ינב ןדרוָא ןוריב יארב דנתפנ ןכס רַצַמ
 עקאוו :דנַא ןרַהַאו השמ ןאניא 'רצמ זא
 קעפ רצמ ןימז רַד דנוארכ הכ יחר רד דש
 | :דרַכ באטכ אר
 הֹנהְי ןמ תפנ הדומרפ השמב דנואדכ הכ
 ןוערפב ארנָא םונ ותב ןמ הָגנָא רה םתסה
 דנואדכ ךוצהב השמו :ונב רַצמ האשדאפ

 םַתַסַה בל ןותכִמ אנ ןמ ךניא דרכ ץרע
 : דונשב ארמ ןֹועְרֿפ הנוננ ספ

 באב

 ןוערפ רַב ארת ןיבב תֿפנ השמב דנואדכו
 ות איִבְנ ןרהא תרדארבו םַא התכאס אדכ
 ות םיאמְנ רמַא ותב הננָארה : דוב דַהאוֿב
 זאב ןוערפב ארנָא ןרָהא תרדארבו וגב ארנָא

 ייאהְר דוכ ןימז זַא אר לארשי ינב את דיונ
 תאיָאו םנכימ תֿכס אר ןֹועְרָפ לד ןמו :דחד
 .ראיסב רַצְמ ןימז רד אר דוכ תאמאלעו

 תֿפרנ דהאוכנ שונ אמשב ןערֿפו :םזאסימ
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 אצק ז ורכ רפס אי תומש
 אראו

 תכאדנַא םהאוכ רצמ רב אר דוכ תסדו
 לארשי ינב שיוכ םֹוק ינעי דוכ ְדונָנ את
 ןוריב םיטע יאה ירואדב רַצַמ ןימז זַא אר
 ה הוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ ןאיִרצַמו :םרוָא
 זארד רצַמ רב אר דוכ תסד ןוג םתסה
 ןוריב ןאשיא ןאיִמ זַא אר לארשי ינב הדרכ
 ןאשידב דנואדכ הכנאננ ןרַהַאו םשמו : םדרוָא
 :דנדומנ למע ןיננמהו דנדרכ דוב הדומרֿפ רמא
 דאתשה ןרהַאו דוב הלאס דאתשה השמו
 : דנתפנ ןכס ןוערפב הכ יתקנ הלאס הסו
 הדרכ באתכ אר ןרַהַאו השמ דנואדכ ספ
 דיוג הדרכ באטַכ אר אמש ןוערפ ןוג : תפנ
 ןרָהַאב האננָא דינכ רָהאט דוכ יארב יהזנעמ
 יור שיפ ארנָאו ריגב אר דוכ יאצע ונב
 השמ האננָא :דוש אהדזַא את זאדניב ןוערפ
 הדומרפ דנואדכ הננָאו דנתפר ןוערפ דזנ ןרהאו
 יור שיפ אר דוכ יאצע ןרַהַאְו דנדרַכ דוב
 אהדזאו תכאדנא שנאמזאלמ יור שיפו ןוערפ
 א אר ןארנ ודאנו ןאמיכה זי ןוערפו :דש
 ייאה ןוספא הב םח רצמ ןארחאסו : דיבלט
 י דנתכאדנַא אר דוכ יאצע ךַי רה : דנדרכ ןיננ דוב
 אשיא יאה אצע ןרהא יאצע ילו דש אהרדואו
 ןאשיאו דש תכס ןוערֿפ לדו :דיעלב אר
 :דוב התפג דנואדכ הכנאננ דינשנ אר
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 ז  תרכ רפס אי תומש בצק
 - אראו

 הדש תכס ןֹוערֿפ לד תפנ אר השמ דנואדכו וט
 ןאדאדמאב : תסַא הדרכ אבא םֹוק ןדרכ אה זַאו

 דיַאמ ןוריב בָא וסב ךניא ורב ןֹעְרֿפ דזנ
 אצעו תסיאב רֶהַנ ךאנכב יו תאקאלמ יארבו
 :ריגב דוכ תסדב תשנ לדבמ ראמב הכ אר
 דזנ ארמ ןאינארבע יאדכ הוהְי וגב ארואו
 את ןכ אהר ארמ םוק תֿפנ הדאתסרפ ות

 את ךניאו דניאמנ .תדאבע ארחצ רד ארמ
 זַא .דיונימ ןיננ דנואדכ ספ :יהדינשנ לאחב
 אנאמַה םתסה הוהי ןמ הכ תסנאד יהאוכ ןיא
 אר רהנ בָא םראד תסד רד הכ ייאצעב ןמ
 ינאיהאמו :דש דהאוכ לדבמ ןוכבו םנזימ
 קהה רק דרמ דנהאוכ דנרהנ רד הב

 הורְכמ אר רֶהֵנ בָא ןדישונ ןאיִרְצִמו דוש
 :תשאד דנהאוכ
 .דוכ יאצע וגב ןֹרַהַאב תפג השמב דנואדכו
 הצב אה בָא רב אר דוכ תסדו רינב אר
 ןאשיא יאה יונו ןאשיא יאה רהנ רב ןכ זארד

 בָא יאה ץֹוח המחו ןאשיא יאה הנאירדו

 רצַמ ןימז ימאמת רדו דש ןוכ את ןאשיא
 :דוב דהאוכ ןוכ יננס ףורטו יבוָנ ףורט רד

 הדומרפ רמַא דנואדכ הכנאננ ןרהאו השמו
 רהנ בא הדרכ דנלב אר אצעו דנדרכ דוב
 דז שנאמזאלמ ךוצתבו ןוערפ רוצהב אר
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 נצק הז  ןורכ רפס אי תומש

 אראו
 ינאיהאמו דש לדבמ ןוכב רהנ בָא ימאמתו
 דידננב רַהנו הנדרמ דנלוב רהב רד תה
 רדו דישונ דנתסנאוַתַנ רֵהנ בָא וא ןאיַרְצַמו
 רֶצְמ ןארנודאנו :דוב ןוכ רֶצָמ ןימז ימאמְת
 לדו דנדרכ ןינגמה שױכ יאה ןסֿפַא הב
 תֿפרננ שונ ןאשידב הכ דש תכס ןוערפ
 התשנרב ןוערפו : דוב התפנ דנואדכ הכנאננ
 אר .דוכ לד הנ ןיא -רהו תפר תב םהנאפב
 רהנ דְרנאדְרנ ןאיִרצַמ קמהו : תכאסנ הָנֹוַתֹמ
 זַא הכ אריז דנדקמ הרפח ןדרוכ בָא יארב
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 הכנָא זַא דעבו :דישונ דנתסנאותנ רֶהנ בָא
 ירפס חר תֿפה דוב הדז אר רֶהֵנ דנואדכ
 :דש

 .ח באב

 ורב ןוערפ דזנ תפנ אר השמ דנואדכו
 אהר ארמ םסוק דיוגימ ןינָנ דנואדכ ונב ובו
 זַא ות רנַאו :דניאמנ תדאבע ארמ את ןכ =

 ימאמת ןמ אנאמה ינכימ אבא ןאשיא ןדרכ אהְר
 רהנו :םזאס אלתבמ אהנמ הב ארת דודה
 הכ ידחב דיאמנ אדיפ תרתכב/ אר אהנמ
 תַרְתְסְבּו תהאנבאוכו תַא הנאכב הדמָא רב =
 תיאה רונתבו תמֹוק רַבו תנאגדנב יאה הנאכו =

 ירבו :דמָא דנהאוכ רד תרימכ יאה ראנתו
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 ה ברכ הפק אי תומש ךצק

 ה

2 

- 

- 

 אראו
 דנהאוכ רַב אהגז ות ןאנדנב המָהו ות םוקו ות

 | | דַמָא
 דוכ תסד וגנב ןרהאב תפנ השמב דנואדכו
 אה יונו אה רהנ רב שיוכ יאצע אב אר
 ןימז רב אר אהנוו ןכ זארד אה הָנאיִרְדו
 אר דוכ תסד ןרהא וג ספ -:רוָא רב רצמ

 הדמַא רַב אהגמ דרכ זארד רצמ יאה בָא רַב
 הב ןארנ ודאנו :דנדינאשופ אר רָצִמ .ןימו
 ןימז רב אהנזוו דנדרכ ןינְנ דוכ יאה ןוסֿפַא

 :דנדרוַא רב רֶצֶמ

 תפנ הדנאוכ אר ןרֶהַאו השמ ןֹוערֿפ האננָא
 זא אר אהנו את דינכ אעד דנואדכ דזנ
 = דרכ םהאוכ אהר אר םוקו דנכ רוד ןמ םֹוקו ןמ

 הָשמ :דננארדנ ינאבְךק דנואדכ יארְב את
 אמרפ ןייעמ ןמ יארב אר יתקנ תפנ ןערֿפב

 םנכ אעד תמוקו תנאגדנבו ות יארב הכ
 דנוש דובאנ תא הנאכו ות וא אהנת את
 .השמ .אדרב תפנ :דננאמב רהנ רד תקפו

 ינאדב את דש דהאוכ ות ןֿכס קפאומ תפנ
 .זַא אהנתו : תסינ ירניד אמ יאדכ הֹוהְי לתַמ הב
 דש דנהאוכ רוד תמֹוקו תנאנדנבו תַא הנאכו ות
 השמו :דנאמ .דנהאוכ יקאב רֶהֵנ רד טקֿפו
 = שמו דנדמַא ןוכיב ןערפ דמ וא ןרַהַאו

 5" הדאתסרפ ןוערפ רב הכ' ייאהנזו הראב רד
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 הצק ח | ןורכ רפס אי תומש

 אראו

 יי דנואדכו : דומנ התאגתסֶא דנואדכ ָדזנ דוב

 אה הנאכ זַא אהנמו דומנ למע השמ ןכס קפאומ
 + אהנָאו :דנדךמ אה ארחצ זַאו תאהד ואו
 ןֿפעתמ ןימזו דנדרכ עמנ הדות הדות אר
 דידפ ׁשיאסָא הכ דיד ןוָנ ןוערפ אמַא :דש

 שוג ןאשידבו דרכ תכס אר דוב לד דמָא
 :דוב התפג דנואדכ הכנאננ תֿפרננ
 יאצע הכ ונב ןרהַאב תפנ השמב דנואדכו
 את ןזְב אר ןימז ךאבגו ןכ זארד אר דוכ
 ספ :דושב אה השפ רַצמ ןימז ימאמת רד
 יאצע אב אר דוכ תסד ןרהַאו דנדרכ ןיננ
 השפו דז אר ןימז ראבנו דרכ זארד שיוכ

 הכ ארז דַמָא דידפ םיאהבו ןאסנֲא רב אה
 השפ רֵצַמ ץֶרַא לכ רד ןימז ראבנ ימאמְת
 ' דוכ אה ןוספאב ןארנ ודאָנו :דידרנ אה

 - רד

 דידפ םיאהְבו ןאסְנַא רַב אה השפו דנתסנאותנ
 אמַא דנרוַא ןוריב אה השפ את דנדרכ ןינָנ

 ' תשגנָא ןיא דנתפג ןוערפב ןארג ודאָו :דש
 הכ דש תכס לד אר ןוערְפ אמַא תסאדכ -

 התפנ דנואדכ הכנאנְנ תֿפַרננ שוג ןאשידב
 :רוב
 התסאכרַב ןאדאדמאב תפג השמב דנואדכו
 ןוריב בָא נסב ךניא תסיאב ןוערפ יור שיפ

 סוק דיוגימ ןינְג דנואדכ ונב ארואו דיָאימ
195 

 וש

 ופ

- 
- 



 ה ככ רפס אי תמש. | ןצק
 אראו

 :דנואמנ תדאבע ארמ את ןכ אהר ארמ
 ןכ אנאמה ינכנ אהר ארמ םוק רַנַא ארז יט

 עאונַא תיאה הנאכו .תמוקו תנאגדנבו ות רב
 ינימזו ןאירצִמ יאה הנאכו םתסרַֿפ אה סנמ
 רּפ אה סנמ עאונא זא דננָא רַב הכ זינ
 הכ אר ןשג ןימז ור ןָא רדו :דש דַהֹאֹוב
 הכ םזאס אדָנ דנַא םיקמ ןַא רד ןמ םוק

 ןמ הכ ינאדב את דשאבנ יסנמ אננָא רד
 רד יקרֿפו :םתסַה הְוהי ןימז ןיא ןאימ רד

 =( ןע

ss ונ 

 ןיא אדרפ םראדנ ות םוקו דוכ םוק .ןאימ

 ו. 41 עאונַאו דרכ ןינָנ דנואדכו : דש דהאוכ תמאלע

 ראה הנאכבו ןוערֿפ הנאכב ראיסב יאה סנמ

 .ןימו דנדמָא רֵצַמ ,ןימז ימאמתבו שנאנדנב
 : דש ןאריו אה .סנמ זא

 דיורב תפ3 הדנאוכ אר ןרהאו השמ ןוערֿפו הכ
 : דינארדנב ןימז ןיא רד ינאברק דוכ יאדכ יארְבו
 - כ הורָבמ חֶננָא אריז דיאשנ ןדרכ ןינָנ תפנ הֶשמ

 .תָבָר דוכ יאדכ הֹוהי יארב תסַא ןאירצמ
 : שיפ אר ןאירצמ חורְכמ ןוג ךניא םינכימ
 ראסננס אראמ איִא םייאמנ חַבְד ןאשיא יור

 - כ

 םינארדגנב ינאברק דוכ יאדכ הֶוהְי יארבו
 ןערֿפ :דומרפ דַהאוכ רמַא אמב הכנאנָג ₪

 את דאד םַהאֹוכ יאהר אר אמש ןמ תֿפנ
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 זצק שט ח גורכ רפס אי תומש

 אראו
 ינאברק ארחצ רד דוכ יאדכ הוה יארב:
 ןמ יארבו דיוָרִמ רוד ראיסב ןַכִל דינארדג
 = תרוצה זַא ןמ אנאמה תֿפנ הׁשמ :דינכ אעד

 סנמו םנכימ אעד דנואדכ ךזנו םורימ ןוריב = =

 דנואדכ תסד אנאמה :יראד האגנ זאב אר
 דנא ארהצ רד הב וה שאס הפ

 ןאואנו ןארתשו ןאנאלאו ןאבסַא רב דש דַהאוכ =

 רוד אדרפ שמוקו שנאגדנבו ןערֿפ זא אה

 רניד ךאב ןֹערֿפ ראהנז אמא דש דנהאוכ
 את דקדנ ייאהב אר םוק הכ דנכנ הליח
 ל השמ ספ :דננארלדנ ינאברק דנואדכ יארב
 אעד דנואדכ דונ הדש ןוריב ןוערפ רוצח זַא
 דרכ למע הַשמ ןכס קפאומ דנואדכו : דרב
 רוד שמֹוקו שנאנדנבו ןוערפ זא אר אה סנמו
 ןיא רד אמא :דנאמנ יקאב יכי הכ דרב
 התכאס תֿכס אר דוכ לד ןוערפ זינ הבתרמ
 :דאדנ ײאהְר אר םוק

Zz רז 

 ט כאב

 .א "ובו ורב ןוערפ דזנ תפנ השמב דנואדכו

 סוק דיונימ ןינֵג ןאינארבע יאדכ הֹוהְי ונב
 אריז :דננכ תדאבָע ארמ את ןכ אחר ארמ
 ןאשיאו ייאמְנ אבא ןדאד ייאהְר זַא ות רגַא

ws 

lod 
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 ט | ורכב רפס אי תומש .  חצק
 אראו

 דנואדכו : תכס ראיסב ייאבו ינעי ןאדנפסונו
 יקרפ ןאירצמ ישומו לארשי ישאומ ןאימ רד
 לארשי ינב לאמ הנְנָא זַא הכ תשאדג דחאוכ
 . ןיועמ יתקו דנואדכו : דרמ דחאוכנ יזוִג תסא
 רד אר ראכ ןיא דנואדכ אדרפ תפנ הדומנ
 דנואדכ אדרפ רד ספ :דרכ דהאוכ ןימז ןיא
 דנדרמ ןאירצמ ישאומ המכו דרכ אר ראכ ןיא
 ןוערפו : דרמנ סה יכָי לארשי ינב ישאומ זַאו
 יכי אה לארשי ישאומ זַא ךניאו דאתסרפ
 םוק הדש תבס ןועֶרֿפ לד אמא דוב הדְרמנ םה
 : דאדנ יאהר אר
 הרוכ רתְסבאכ זַא תפנ ןֹרָהַאו השמב דנואדכו
 השמו דיראדרב הדרכ רפ אר דוכ יאה תשמ
 : דנאשפא רב ןאמַסֶא וסב ןֹועְרֿפ רוצחב ארנָא

 רַצַמ .ןימז ימאמְת רַב דש דהאוכ ראבנו
 ןאסְנָא רַב דרוָא ןוריב אה לַמד הכ ישזוסו
 : דש דהאוכ רֶצִמ ןימז ימאמת רד םִיאהְב רַבו
 ןוערפ רוצחבו דנתפרנ הרוכ ךרַתסכאכ זַא ספ
 דנכארפ ןאמסָא וסב ארנָא השמו דנדאתסיא
 רד דרוָא ןוריב אה למד הדש דידפ ישזוסו
 ןָא בבסב ןארנ ודאָו :םִיאהְב רדו ןאסנא
 = אריז דאתסיא דנתסנאותנ הֵׁשֹמ רוצחב שזוס
 .ןאירְצִמ המח רבו ןארנ ודאנ רַב שס הכ
 = תכאפ תכס אר ןשרפ לד דנואדכו :דוב
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 טצק שם | ןורכ רפס אי תומש
 אראו

 הֶשמב דנואדכ הכנאננ תַפָרננ שונ ןאשידב הכ
 ; דוב התפג

 ' התסאכרב ןאדאדמאב תֿפנ השמב דנואדכו
 יאדכ הָוהְי וגב ינבו תסיִאב ןערַֿפ יור שיפ
 את ןכ אהר ארמ ַסֹוק דיונימ ןיננ ןאיִנארְבֲע
 העפד ןיא רד אריז : דניאמְנ תדאבע ארמ
 תַנאַגַדְנבו ות לד רב אר דוכ יאיאלב ימאמת
 רד הכ ינאדְב את דאתסרפ םחאוכ תַמֹוקו
 את רנא אריז : תסינ ןמ לתמ ןאהנ ימאמת

- 

 .תַמֹוקו ארתו הדרַכ זארד אר דוכ תסד ןונכ

 זַא הָארה םדוב התכאס אֹלֲתְבֹמ אבוב אר
 ארת ןימה יארְב ןכלו :ידשימ ךאלה ןימז
 ותב אר דוכ תרדק את םַא התשאד אפ רב

 עיאש ןאהַנ ימאמְת רד ןמ םאנו םַהָד ןאשנ
 םֹוק רב אר ןמשיוכ לאחב את איִאו : דוש
 :יהָד ימנ ייאה אר ןאשיאו יזאסימ רת רב ןמ

 ש

 ' תכס ראיסב יגְרְנִת תקו ןיא אדְרפ אנאמה
 זא רַצָמ רד ןָא לְּתִמ הכ דינאראב םחאוכ
 ' ןָאְלַא ספ :תסא הדשנ ןונכ את שנאינב תר
 ארחצ רַד אר הָננָאְו דוכ ישאומו תסרפב
 ימיאהבו ןאסנָא רה רב הכ אריז ןכ עמנ יראד
 עמָג אה הנאכבו דנוש התפאי ארחצ רד הכ
 :דְרמ דנהאוכו דמָא דחאכ דורפ נרנת דנושנ

$9 

 ר

 וט

 כ לוק זא הכ ןערֿפ ןאגַדגב זַא סכרה ספ
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 ₪ | ןורכ רפס אי תומש 23

 אראו
 הנאכב אר דוכ ישאומו ןארכֹונ דיסרת דנואדב

 םאלכב אר דוכ לד הכרַה אמא : דינאזירג אה 5
 דוכ ישאומו ןארכונ תכאסנ הַנְוַתִמ דנואדכ
 | : תשאדגאו ארֶחַצ רד אר
 וסב אר דוכ תסד תפנ .השמב דנואדכו
 .רַצַמ ןימז ימאמְת רד את ןכ וארד ןאמסָא
 המה רבו םיאהְב רבו ןאסנַא רב דושב גְרנת

 השמ ספ :רַצמ ץרֶא לכ רד ארחצ תאתאבנ ג
 דנואדכו דרכ זארד ןאמסָא יוסב אר דוכ יאצע
 דמָא דורפ ןימז רב שָתֶאו דאד גְךנִתו דער

 גרנַתו : דינאראב רֶצַמ ןימז רב גרנת דנואדכו כ

 התכימַא נרנת ןאימ רד הכ ישתֶאו דַמָא

 ימאמת רב ןָא לתמ הכ דוב תכס תדשבו דוב
 :דובנ דנדוב הדש תמא הכ ינאמז זַא רַצַמ ןימז

 הכ אר הָננָא גְרנת רֶצַמ ןימז מאמת רדו -כ
 נרנתו דז םִיאהְבו ןאסְנָא זא דוב ארחצ רד
 ןאתכרד עימנו דז אר ארחצ תאתאבנ המה

 הכ ײאַנ ןָשּג ןימז רד טקֿפ : תסכש אר ארהַצ מ
 ?דובנ גהגת רךנהוב לארשי נב

 דנאוכ אר ןרַהֶאו השמ הדאתסרפ ןוערפ האננָא מ
 | הדרכ האננ הבַתרַמ ןיא רַד תפנ ןאשידבו
 . .האֹננ ןמ םוקו ןמו תסלדאע דיואדכ םא

 . - תסיפאכ אריז דינכ אעד דנואדכ ָדזנ : םיראכ הכ
 . אמשו דשנ רגיד גרנתו אדכ יאה דער את
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 אר יב ורכב רפס אי תומש

 אב
 דיהאוכנ ננָרִד רנידו דרכ םָקאוכ אהר אר
 ןוריב רהש וַא ןוָג תֿפנ וב הֶשמ :דומנ
 םהאוכ דנואדכ ךזנ אר דוכ יאה תסד סר
 גרנתו דוש ףוקומ אה דער את תשארפַא

 דנואדכ ןָאזַא ןאהנ ינאדב את  דואונ רניד
 ל את הכ םנאדימ תנאנדנבו ות אמַאו : תסא
 : ןאתכו : דיסרת דיהאוכנ אדכ הֹוהְי זא לאחְב
 דוב הדרָוָא השוכ ֹוג הכ ארז דש הדו ֹונו
 הדז רלכו םדננ אמאו :התשאד םכת ןאתכו
 רוצח זַא השמו :דוב רכאהמ הכ אריז דשנ
 דוכ יאה תסד .הדש ןוריב רהש וא ןוערפ
 אה רערו -: תשארפא כב דנותרכ המ כ

 :דיראבנ ןימז רב ןאראבו דש ףוקומ גרנתו
 תל אה דערו גרנתו ןאראב הכ דיד ןוערפ ןונו
 אר דוכ לד הדיזרו האנג זאב דש ףוקומ
 < לד ספ :שנאגדנב סהו וא םה תכאס תכס
 דאדנ יאהר אר לארשי ינב הדש תכס ןוערפ
 :דוב התֿפנ השמ תסדב דנואדכ הכְנאנְנ

 תי הפ
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 א אריז ורב ןוערפ דזנ תפנ השמב דנואדכו

 תככס אר שנאנדנב לדו ןערֿפ לד ןמ הכ
 ו ןאימ רד אר דוכ תאיִא ןיא את םַא הדרכ |
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 י נורכ רפס אי תומש
 | אב

 רצמ רַד הֶננָא אתו :םאס רהאט ןאשיא
 ןאשיא ןאימ רד הכ אר דוכ תאיָאו םדרכ
 זאב תרספ רספו תרספ ׁשונב םתכאס רַהאט
 שב :םתסה יהוחי ןמ הב דינאדב את ייונ
 דנתפג וב הדמָא ןוערְפ דונ ןרַהַאו השמ

 יכב את דיוגימ ןינָנ ןאינארבע יאדכ הוה

 .דומָנ יהאוכ אבָא ןמ רוצהב ןדרכ עצאות זא
 :דננכ תדאבע ארמ את ןכ אהר ארמ סוק
 אבא ןמ םוק ןדרכ אהְר וַא ות רֵנַא אריז

 הדה בדי אה ךלמ אדרפ ןמ הנַארכ יב
 רותסמ אר ןימז יור הכ :םכוָא דורפ ות
 ןאותנ אר ןימז הכ ידחב תכאס דנהאוב
 יארב הכ תסַא התסר הֶננָא ָהָמְתִתו דיד

 דרוכ דנהאוכ הדנאמ יקאב גְרנת זַא אמש
 ארהצ רַד אמש יארֶב הכ אר יתֿכרַד רַהו
 הנאכו ות ָהנאכו :דרוכ דנהאוכ תסא הדייור
 אר ןאירְצַמ המה יאה הנאכו תנאגדנב יאה
 תנארדפ הכ יהבתרמב תכאס דנהאוכ רפ
 הדוב ןימז רב הכ יזור זא תנארדפ ןארדפו
 הדינאדרנ ור ספ דנַא הדידנ םייִלֲא את דנַא
 ןאגדנב האננָא :תפר ןוריב ןערֿפ רוצה זַא

 ןיא אמ יארְב יכב את דנתפנ וב ןוערפ
 ןכ אהר אר ןאמדרמ ןיא דשאב ימאד דרמ

 . רנַמ דניאמְנ תדאבע אר דוב יאדכ הָוהְי את
: : 202 



 י  ןורכ רפס אי תומש
 | אב

 הרש ןאריו רֶַצָמ הכ יהתְסנאדנ לאחב את
 ןערפ ךמ אר ןרהאו השמ ספ :תסַא

 הֹוהּו דיורב תפג ןאשיאב ואו דנדינאדרנרב
 דנתסיכ ןכיל דינכ תדאבע אר דוֿכ יאדכ
 ןאריפו ןאנאונ אב תפנ הָשמ :דנורימ הכ
 ןאדנפסוגו ןארַתֿבדו ןארספ אב תפר םיהאוכ דוכ
 אראמ הכ אריז תפר םיהאוכ דוכ ןאואגו

 :דנואדכ תֿפנ ןשידב : תסַא דנואדכ יארְב ידע
 אב אר אמש רַנִא דשאב ןינָנ אמש אב
 דישאב רדח אב םַהָד ייאהך אמש לאֿפטַא
 ' ןוננ הנ :תסא אמש יור שיפ ידב הכ אריז

 דנואדכ התפר דיתסה גלאב הכ אמש הכלב
 הֶגנָא תסַא ןיא הכ ארז דינכ תדאבע אר

 רוצח זא אר ןאשיא ספ דידוב התְסאוב
 :דנדנאר ןוריב ןערֿפ

 יארְב אר דוכ תסד תפנ השמב דנואדכו
 רב את ןכ וארד רצמ ןימ רב אה נב
 ןימז תאתאבנ המהו דנא רב רַצְמ ןימז
 ספ :דנרוכב תסַא הדנאמ נרנת זַא הכ אר
 זארַד רֶצְמ ןימז רַב אר דוכ יאצע השמ
 ןָא ימאמתו זור ןָא ימאמְת דנואדכו דרכ
 דינא רֶצָמ ןימז רב יקרש ידאב אר בש

 :דרוָא אראה ךלמ יקרש דאב דש חְבצ ןונו
 דנדמָא רב רַצַמ ןימז ימאמְת רב אה ךלמו
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 י נורכ רפס אי תומש

 | אב
 תכס ראיסב דנתסשנ רצַמ דודה המה רדו
 ןָאֹזַא דעבו דובנ אה ךלמ ןינָנ ןָאזַא לבק הכ
 דנדינאשופ אר ןימז ימאמת יורו :דוב דהאוכנ
 ןימז תאתאבנ ַהמַתו דש ךיראת ןימז הכ
 יקאב גרנת זַא הכ אר ןאתכרְד הנימ קמה
 רב יזבס ןיה הכ .ידַחְּב דנדרוכ דוב הדנאמ
 רָצָמ ןימז מאמת רד ארחצ תאבנו תכרד

 : דנאמנ
 הדנאוכ ידוזב אר ןֹרָהַאו השמ ןוערפ האננָא
 האנג אמשבו אמש יאדכ הָוהי הב תפנ
 האנג טקֿפ הבתרמ ןיא ןונכַאו :םִא הדרכ

 אעדַתָסֶא דוכ יאדכ הָוהְי זַאו דייאמרפ ופע ארמ
 ףרטרב ןמ זא טקפ אר תֹומ ןיא את דייאמָנ
 זַא הדש ןוריב ןוערפ רוצח זַא ספ דיאמנ

 יבְרַג דאב דנואדכו :דומָנ אעדתסָא דנואדכ

 .אראה ךלמ הכ דינאדרנ רַב תֶכְס ראיסב
 רדו תכיר םולק יאירדב אר אהנָא התשאדרב
 דנואדכ אמא : דנאמג יכלמ רַצַמ דודח ימאמת
 לארשי ינב הכ דינאדרג תֿכס אר ןוערפ לד
 : :ראדנ ייאהְר אר
 ױסב אר דוכ תסד תפנ השמב דנואדכו
 רַצָמ ןימז רַב יכיראת את וארֿפַארב ןאמְסֶא
 :דרַכ סאסְחֶא ןאותב הכ ייכיראת דָיָא דידפ
 רב ןאמסֶא וסב אר דוכ תסד השמ ספ
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 י נורכ רפס אי תומש

 אב
 רד זר הס את טילנ יכיראתו תשארֿפא
 אר רנידכו :דמָא דידפ רַצמ ןימז ימאמת
 דוכ יאָנ זא יסכ זר הס אתו דנדיד ימנ
 רד לארשי ינב עִמָנ יארב ןכיל תסאוכנ רַב
 : דוב ייאנשור ןאשיא יאה ןכסמ
 דנואדכ דיורב תפנ הדנאוכ אר השמ ןוערֿפו
 יאה הַמְרו אה הלנ טקפ דינכ תדאבע אר
 אמש אב זנ אמש לאֿפטַא דנאמב אמש
 ינתכוס יאה ינאברקו חִיאָבֹּד תפנ השמ : דנורב
 הָוהְי דזנ את יהדב אמ תסדב דיאבימ זינ
 אב זינ אמ ישאומ :םינארדגב דוכ יאדכ
 דנאמ דהאוכנ יקאב יִמס ךי דַמָא דַהאוכ אמ
 יאדכ הוהְי תדאבע יארְב אהניא זַא הכ אריז
 םיהאוכנ םיסֶרנ אננאדב אתו תפרנ דיאבימ דוב
 : םינכ תדאבע אר דנואדכ זיִנ הָנב תסנאד
 הכ דינאדרנ תכס אר ןוערפ לד דנואדכו
 ןֹועְרֿפ ספ :דומָנ אבא ןאשיא ןדאד יאהר זא
 שאב רַדַח אבו ורב ןמ רוצה זַא תפנ אריו
 הכ יור רד אכז .יניבנ רנד ארמ הר הב

 החר

 תכ

- 1 

 \נ -

 ח .:וכינ תפנ השמ :דרמ יהאוכ יניב הב ארמ |

 :ריד םהאנכנ רניד אדרת ףר יתפנ
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 אי נורכ רפס אי תומש ור

 אב

 אי באב

 רב רניד יאלב ךִי תפג הַשמב דנואדכו א
 אמש ןָאזא דעבו םרנָאימ רַצמ רבו ןוערפ
 אמש ןונו דאד דהאוכ ייאהְר אנניא זַא אר
 היילכלאב אר אמש התבְלַא דנכ אהר אר

 םוק שונב ןונכא :דנאר דהאוכ אָניא וא י
 קרסו הוכ היאסמה וא דרמ רה הכ ונב
 אלט תאלָאו הרקנ תאלָא שא היאסמַה זא
 ןאירצַמ רטנ רד אר םוק דנואדכו : דנהאוכב י

 רַצַמ ןימז רד זינ השמ .ץכשו תכאס םרתהמ

 ראיסב םְוק רפנ רדו ןוערפ ןאנדְנַב רטנ רד
 דינגימ ןינָג דנואדכ תפנ השמו :דוב נְרֹובי

 םהאוכ ןוריב רֶצֶָמ ןאימ רד בש ףצנב בירק
 רצק ןימז רד הכ יהדאז תסכנ רַהְו :דמַא ה

 שתכת רַב הכ ןוערפ הדאז תֶסֹבנ זא דשאב
 רד הכ יזינְכ הדאז תסכנ את תסַא התסשנ
 ןאנדאז תסכנ המהו דשאב סאתכד תשפ

 ימאמת רד ימיטע הרענו : דךמ דנהאוכ םִיאהְב י
 הדשנ ןֶא לָּתִמ הכ דוב דהאוכ רַצַמ ןימז
 רב אמא :דש דהאוכנ רגיד ןָא דננאמוי

 דנכנ זית אר דוכ ןאבז ינַס לארשי ינב עימָנ

 .דינאדב את םִיאהב רַב הָנֹו ןאסְנָא רב הֶנ
 יקרפ לארשוו ןאיִרְצְמ ןאימ רד דנאדכ הב
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 אב

 זה

 "דוב ות ןאנדנב ַהֹמַה ןיאו :תסא הדראדג
 דנהאוכ הדרכ םישעַת ארמו הדמָא דורפ ןמ
 דנשאב ות עבאת הכ םוק יִמאמְתו ות תֿפנ
 תפר םהאוכ ןוריב ןָאזַא דעבו דיור ןוריב

 ןוריב בצנ תרש רד ןעכב + רוצח א םפ

 דַמָא
 דהאוכנ שונ אמשב ןֹוערֿפ תפנ השמב דנואדכו
 : דוש דאוז רצַמ ןימז רד ןמ תאיִא את תפרנ
 ןוערפ רוצחב אר תאיָא ןיא עימָנ ןרהאו השמו

 אר ןוערפ לד דנואדכ אמא דנתכאס רָהאַט
 דוכ ןימז זַא אר לארשי ינבו דינאדרנ תֶכס
 :דאדנ יאהר

 בי: באב
 בטאכמ דצמ ןימז רד אר ןרהַאו השמ דנואדכו
 אה האמ ךס אמש יארב האמ ןיא : תֿפג התכאס
 יארב לאס יאה האמ זא לווא ןיא דשאב
 באטֿכ אר לארשי תעאמָנ ימאמת : תסא אמש
 יכי רה האמ ןיא םהד רד הכ דייונ הדרכ
 ןארדפ יאה הנאכ בסחב יהרב ןאשיא זא
 :הרב ךָי הנאכ רה יארב ינעי  דנרינב דוכ
 האננָא דנשאב םכ הרב יארְב הנאכ להא רנאו
 דשאב וא הנאכ רואנמ הכ שא היאסמהו וא

 סכרה ינעי דנריגב סופנ הראמש בסחב ארנָא
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 בי  ןורכ רפס אי תומש

 | אב |
 הרב :דנכ באסה אר הרב שכארוכ קפאומ
 ןאדנפסונ זא דשאב הלאסכי ַהְניִרַנ ביעיב אמש
 את ארנָאו : דיריגב ארנָא אה וב זא אי

 ןמננַא ימאמתו דיראד האנְנ האמ ןיא םהדראהְ
 :דננכ חבד רצע רד ארנָא לארשי ינב תעאמנ
 המיאק וד רַה רַב ארנָאו דנרינב ןָא ןוכ זַאו
 לנרובומ ארנַא ןַא רד הכ הנאכ רד רסו

 .דנרוכב בש ןָא רד אר שתשונו :דנשאפב
 יאה יזבסו ריטפ ןאנ אב הדרָכ ןאיִרַב שתֶאב

 | דירוכנ םאכ ניה ןָא זאו : דנרוכב ארנָא ךלת
 הדש ןאירב שתֶאב הכלב בָא אב ָהתְכפ הנו
 ינו :אר שנורדנאו שיאה הנאפו שא הלכ
 את הָננָאו דיראדמ האננ חבצ את ןָאזא
 : דינאזוסב שָתֶאַב דשאב הדְנאמ חַבצ
 התסב אמש רמכ דירוכב רוט ןידב ארנָאו
 תסד רַד אצעו אמש יאה יאפ רב ןילענו
 הספ הכנוג דירוכב לינעתב ארנָאו אמש
 רַצְמ ןימז זא בש ןָא רדו :תסַא דנואדכ

 ןימז ןאנדאז תְסכנ המהו דרכ םהאוכ רובע
 רבו דז סהאוכ םיאהְבו ןאסנָא זא אר רצמ
 ןמ דרכ םהאוכ ירואד רצָמ ןאיאדכ יִמאמת
 אמש יארב יתמאלע ןוכ ןָאו :םתסה הוה
 הא רד הכ ייאה הנאב רב דוב דהאוכ
 אמש וַא םניב הב אר ןוכ ןונו דישאבימ
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 בי | ןורכ רפס אי תומש

 אב
 אר רצמ ןימז הכ ימאננהו תשדנ םהאוכ
 אמש רב אמש ךאלַה יארב אלב ןָא םנזימ
 י יראנדאי יארב אר אמש זור ןָאו :דמָא דהאוכנ

 האננ דנואדכ יארב ידע ןֶא רדו דוב דהאוכ
 לסנ רעב 'אלסנ ידָבַא ןונאקב ארנָאו דיראד
 דירוכ ריטפ ןאנ זור תֿפה : דיראד האננ דע
 יאה הנאכ זא אר היאמ רימכ לווא זור רד
 ןיתסכנ זור זא הכרה אריז דינכ ןוריב דוכ
 ןָא דרוכב הדש רימַכ יזיִנ ןימתפה תור את
 לווא תור רדו : דדרג עַטקנמ לארשי זַא ץבש
 סדקמ לפתמ םתפַה תר רדו סדקמ לֿפחמ
 ראכ יה אהנָא רד דוב דהאוכ אמש יארב
 דרוכב דיאב סכרה הָננֶא ֹונ דושנ הדרכ

 רַד הכ ארז דיראד האננ אר ריטפ בע
 רֶצָמ ןימז זַא אר אמש יאה רַכְׁשַל זור ןאמה
 לסנ רד אר זור ןיא ןירב אנב םדרוָא ןוריב |

 :דיראד האגנ ידבא הַצירֿפב דוכ יאה +
 ירד האמ םהדראהנ תר רד לווא האמ רד

 שטר

 ומ

8 

 "ספ :דנש הדרכ אמש ןאימ רד טקֿפ ןֶא

 . םכיו תסיב םאש את דירוכב ריטפ ןאנ םאש

 יאה הנאכ רד היאמ רימכ זור תפה :האמ -
 רימכ יזִנ הכרה אריז דושנ תֿפאי אמש =
 לארשי תעאמנ זַא ץכש ןָא דרוכב הרש

 ימוב האוכ דשאב בירנ האוכ דדרנ עַטקנמ
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 בי נורכ רפס אי תומש

 אב
 רד רירוכמ הדש רימכ זנ ה :ןימז ןא

 :דירוכב ריטפ דוכ ןכאסמ המה
 הדנאוכ אר לארשי ךיאשמ עימָנ השמ ספ
 קפאומ דגכ יארב יהרבו דיורב תפג ןאשידב
 חבד אר חספו דיריגב שיוכ יאה ןאדנאכ
 ינוכ רד התֿפרנ אפוז זַא יהתסַדו :דייאמנ
 הד רפ רבו דרב ורפ תסַא תשס רד הכ
 תסא תשט אד הכ ינוכ זא ןָא ָהמיאק ודו
 את דוכ הנאכ רד זא אמש וזַא יסכו דינזב
 דהאוכ רובע דנואדכ אריז :דורנ ןוריב חבצ
 ףב אה הכ .ןוגו דגזב אר ןאירצמ את דרכ
 דנואדכ אנאמה דניב שא המיאק ודו רד רס

 הנאכב הדננכ ךאלה הכ דראדננו דרדנ רד זא
 ןיאו :דנזב אר אמש את דיִא רד אמש יאה
 הָצירפב דוכ ןארספו דוכ יארְב אר רמא
 ינימז לכאד הכ ימאגנהו : דיראד האננ ידְבַא
 .אמשב ארנָא דוכ לוק בסח דנואדכ הכ דידש
 יעְרמ אר תדאבע ןיא האננָא דאד דהאוכ

 הכ דניונ אמשב אמש ןארספ ןונו :דיראד
 ינאברק ןיא דייונ :תסיִנ אמש תדאבע ןיא
 [  ינכ יאה הנאכ זא הכ תסא דנואדכ חספ
 ןאירצמ הכ יתקנ דרכ רובע רצמ רד לארשי
 ספ דאד יצאלכ אראמ יאה הנאכו דז אר
 [ כג :דנדרכ הדנס הדאתפא רד יווב סוק

210 : ּ: 



\ 

 בי נורכ רפס אי תומש
 אב

 דנואדכ הכנאנ) דנדרכ ארנָא התפר לארשי ינב
 ןאננמה דוב הדומרפ רַמַא ןרַהַאו השמב .

 : דנדרכ
 המַה דנואדכ בש ףצנ רד הכ דש עקאוו
 הדאז תסכנ וַא אר רֶצָמ ןימז ןאנדאז תקכנ
 תסכנ את דוב התסשנ תכת רב הכ ןֹועֶרֿפ
 תסכנ המכו דוב ןאדנז רד הכ יריסא הדאז
 ןוערפ בש ןָא רדו :דז אר םיאהְב יאה הדאז

 הרענו דנתסאכרב ןאיִרצִמ עימנו שנאנדנב המחו
 יהנאכ ארז דש אפ רב רצמ רד ימישע
 ןרָהאו השמו : דשאבנ יתיימ ןָא רד הכ דובנ

 ןאימ זאו דייכרב תפג הדיבלט בש רד אר
 ינב עימו אמש םה דיש ןוריב ןמ םוק
 דײאמנ תדאבע אר דנואדכ התפרו לארשי
 דוכ יאה הַמְרו אה הַלַנ :דיתפנ הכנאנָנ
 ארמו דיורב התשאדרב דיתֿפנ הכנאננ זינ אר
 חאחלֶא םוק רב זינ ןאיִרצַמו :דיהד תַכְרַב זינ
 הנאור ןימז זַא ידוזב אר ןאשיא את דנדומנ
 : םיא הדרמ המה אמ דנתפנ אריז דננכ
 הכנָא זא שיפ אר דוכ התשרס .דרָא םוקו
 שיוכ יאה .ראנתו דנתשאד רַב דוש רימכ
 :'דנתסב :הוכ שוד רב אה .תכר רב אנ
 ןאיִרְצַמ זא הדרַכ למע השמ לוקב לארשי ינבו

.. 

 :דנתסאוכ אה תכרו אלט תאלָאו הרקנ תאלא
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 בי נורכ רפס אי תומש

 ב אב
 םרכמ ןאיִרצַמ רמנ רד אר םוק דנואדכו
 דנדאד ןאשידב .דנתסאוכ הָננָא רה הכ תכאס
 :דנדרכ תראנ אר ןאירצַמ ספ
 דנדרכ וכ תפכסב םֶסְמַעַר זא לארשי ינבו
 :לאֿפטַא יאוס הדאיפ ךרמ ראזה דצשש בירק
 ןאשיא הארמה זינ ראיסב ָהָפְלַתְכִמ יהורגו
 ישאומו אה המרו אה הלנו דנתפר ןוריב
 וא הכ התְׁשרַכ דֵרָא זַאו :ןיננס ראיסב
 ריטפ יאה ץרק דנדוב הדרנָא ןוריב רֶצַמ
 רַצַמ זא הכְנונ דוב הדשנ רימכ אריז דנתְכפ
 דננכ ננרד דנתסְנאותנו דנדוב הדש הדנאר
 : דנדוב הדרכנ אייהמ דוכ יארב זינ רפס ךאזו
 דנדוב הדרכ רֶצִמ רד הכ לארשי ינב ףקותו
 יאצקנא זא דעבו :דוב לאס יסו דצראהג
 . תסויפ עוקוב זור ןאמַה רד לאס יסו דצראהְנ
 רצמ ןימז זא אדכ יאה רכשל עימנ הכ
 דנואדכ יארב הב יבש תסָא ןיא : דנתפר ןוריב
 ןימז זַא אר ןאשיא ןוָנ תשאד האנְנ דיאב
 דנואדכ בש ןאמה ןיא דרנָא ןוריב רָצָמ

 דָעַּב 'אַלְסַנ לארשי ינַב עימנ רַב הכ תסַא :

 ג מ

 4 מ

 :דנראד האננ ארנָא הכ תסא בָנאו לסנ
 הצירֿפ תסניא תפג ןרַהַאו השמב דנואדכו
 אמאו :דרוכנ ןָא זַא הנאניב יה הכ הספ
 ארנָא ספו ןכ הנתכ ארוא דירכרז םאלג רה
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 כב נורכ רפס אי תומש

Do | 

 ם די הד :דכוכנ ארנַא רוהומו לימי רוכב
 הנאכ זַא שתשונ זַא  יזיִנו דנש הדרוכ הנאכ
 ימאמת : דינכשמ ןָא זַא ינאוכתסאו רַבַמ ןוריב

 בי

 המ

 : :דנראדב האננ ארנָא לארשי ינב תעאמג
 חספ דהאוכבו דוש ליזנ ות דזנ יבירֿנ רגַאו
 שנארוכד ימאמת דראדב יעָרַמ דנואדכ יארב אר
 ארנָא הדמָא ךידזנ ןָאזא דעבו דנוש ןותכמ
 דוב דהאוכ ןימז ימוב ךננאמו דראד האננ

 ןונאק ךַי :דרוכנ ןָא זא ןותכמ אנ רה אמאו

 ט ח

 ומ ט

 : יבירג .תחנבו ןשו להא יארב דוב דהאוב
 ימאמת ספ :דוש ליזנ אמש ןאימ רד הכ
 דנואדכ הכנאננ דנדרכ ארניא לארשי ינב
 :דנדומנ למע דוב הדומרֿפ רמַא ןרבאו השמב
 : ינב ור ןאמה רד דנואדכ הכ דש עקאוו
 ןימז זַא ןאשיא יאה רַכְׁשַל אב אר לארשי
 :דרוָא ןוריב רצמ

 כי .באב .

 תסכנ רה :תפג הדרכ באטְכ אר השמ דנואדכו |
 ןאימ רד דיאשנב אר םָחר הכ אר יהדאז
 םיאהְב זא האוכ ןאסְנָא זא האוב לארשי ינב
 םוקב הָשמו : תסנמ ןָאזאא וא אמנ סידקת

 הנאכ וא רצַמ זא הכ אר תר ןיא תפג .
 דנואדכ אריז דיראד דאי דידָמָא ןוריב ימאלנ
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 אב
 דֶרוָא ןוריב אָננָא זַא תסד תונקב אר אמש
 האמ רד זור ןיא :דושנ הדרוכ רימכ ןאנ ספ
 : דידמָא ןוריב ביבָא
 ןאינאענכ ןימזב ארת דנואדכ הכ ימאננהו
 דנכ לכאד ןאיסוביו ןאיוחו ןאירומָאו ןאיתחו
 ותב ארנָא הכ דרָוכ םסק ות ןארדפ אב הב
 האננָא תסיראָנ דהשו רישב הכ ינימז דַהדב
 :רוָאיב אנב האמ ןיא רד אר תדאבָע ןיא
 ןימתפה זור הדו רוכב רישפ ןאנ זור תֿפַה
 הדרוכ ריטפ ןאנ זר תֿפַה : תסַא דנואדכ דע
 דושנ הדיד ות ךזנ הדש רימכ זנ ןיהו דוש
 אדיפ תדודח ימאמת רד ות ךזנ היאמ רימכו

 הדאד רבכ אר דוכ רספ זר ןָא רדו :דושנ
 דרכ ןמב דנואדכ הָננָא בבסב תסַא ןיא וגב

 וארְב ןיאו :םדמָא ןוריב רַצַמ זא הכ יתקו =

 ו

 אי

 בי

 יהרכדתו דוב הַהאוכ תתסד רב יתמאלע ות
 רד דנואדכ תעירש את תמשגנ וד ןאימ רד
 יוק תסדב ארת דנואדכ אריז דשאב תנאהד
 .שמָסְומ רד אר הצירפ ןיאו : דָא ןוריב רצַמ זא
 :ראד האגנ לאסב לאס
 רד ןאינאענכ ןימזב ארת דנואדכ הכ ימאננהו
 דרוכ םסק תנארדפו ות יארְב הכנאננ דוא
 אר סהר הכרה האננא :דשכב ותב ארנָאו
 תסכנ רהו זאסב אדנ אדכ יארְב ארנָא דיאשנ
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 וטר כי  בתהכ רפס- אי .תומש

 חלשב

 תֶסֹת ןָאזַא הכ םִיאהְב יאה הָנַב זַא יהדאז
 *תֶסֹכנ רהו :דשאב דנואדכ ןָאוַא אהנרנ
 רנאו הדְב היִדֿפ יהרב הב אר 3אלא הדאז
 תסכנ רמו ןכשב אר שנדרנ יהָדנ הידפ
 :הדְב היִדַֿפ תנארספ זא אר ןאסנַא קהדאז
 לָאוס ות זא תרספ ןוג הדניָא ןאמז רדו
 הודי ונב ארוא תסינ ןיא הכ דונ הדרב
 ימאלג הנאכ זא רֶצַמ זַא תסד תונקב אראמ
 אמ ןדרַכ אהר זא ןוערפ ןוו :דרנָא ןוריב
 הכ דש עקאו תכאס תכס אר דוכ לד
 זא אר רָצְמ ןאנדאז תסכנ עימנ דנואדכ

 םִיאהְב הדאז תֶסֹכנ את ןאסְנא הדאז תֶסב
 הכ אראה הנירנ ָהמָה ןמ ןירב אֹנְב תשכ
 םנכימ חבד דנואדכ יארב דניאשנ אר םַתַר
 אר דוכ ןארספ זַא יהדאז תסכנ רה ןכל
 יהבאצעו תַתְסַד רב יתמאלע ןיאו :םהְדימ הידֿפ
 דנואדכ אריז דוב דהאוכ ות ןאמשְנ ןאימ רד

 :דְרְוָא ןוריב רצַמ זַא תסד תונקב \ אראמ |
 שם קיס

 הדרכ אהר אר םנק יוערפ ןוג הכ דש עקאוו
 םיִּתְׁשְלַפ ןימז האר זא אר ןאשיא אדכ דוב
 אריז דוב רתכידמ ןָא דנגרה דרכנ ירבְהר
 דנניב גננ םנק ןוָג הכ אדאבמ תפנ אדכ
 אדכ אמא :דנדרנרב רצֶמבו דננש ןאמישפ
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 תי נורכ רפס אי תומש זטר

 חלשב

 רוד םולק יאירד יארחצ האר זַא אר םוק

 זא הדש חלסמ לארשי ינב ספ דינאדרנ |
 דמ
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 יאה ןאוכתסא השמו :דנדמָא רב רֶצַמ ןימז
 וא הכ ארז תשאדרב דוכ אב אר סיי
 דוב התפג הדאד תכס ססק אר לארשי ינב
 דומנ דהאוכ דקפת אמש זא אדכ הניַארה
 דיהאוכ דוכ אב אנניא זַא ארמ יאה ןאוכתסאו
 :ררב

 ארחצ ראנכב םֶתֶא רד הדרכ ןוכ תוּכְס זאו

 םוק יור .שיפ זור רד דנואדכו :דנדז ודרא
 ןאשיאב אר האר את תפרימ רֶבַא ןותס רד
 את שָתֶא ןותס רַד האננאבשו דנכ תלאלד
 האר בשו זורו דשכב ײאנשור אר ןאשיא
 .שָתֶא ןותסו זור רַד אר רבא ןותסו :דננר

 : תשאדנ רב םוק יור שיפ זא בש רד אר

 בי באב

 : תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 כ רבארב הדידרנרב הב וגב לארשי ינבב
 ךנו גהרא אירדו לדנמ ןאימ רד תהריהה
 ראנכב ןָא רבארב רד ןפצ לעַּב לבאקמ רדו
 - לארשי ינב הראב רד ןעֶרֿפו : דינז ודרא איִרַד
 .דנא הדש ראתפרג ןימז רד תפנ דהאוכ
 לדו : תסַא הדרכ רוצחמ אר אהנָא ארחצו
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 זיר די  ןורכ רפס אי תומש

 חלשב
 בקאעת אר ןאשיא את םנאדרנ תכס אר ןוערפ
 דוכ לאלִנ ׁשרַכְׁשִל ימאמתו ןערֿפ רדו דנכ
 ןמ הכ דננאדב ןאירצמ את םֶהְד הולנ אר
 : דנדרכ ןינְג ספ םַתסַה היה
 ה רארפ םוק הכ דש התפנ רַצמ האשדאפבו
 ריינתמ םוק רב שנאנדנבו ןוערפ לדו דנדרכ
 הכ םידרכ הכ :תסינ ןיא  דנתפנ סב רש

 :םידאד יאהר דוכ ינדנב זא אר לארשי ינב
 דוכ םוקו תֶסאראיִב אר דוכ ָהבארע ספ
 הדיזנרב הבארע דצששו :תשאדרב דוכ אב אר
 ןאראדרסו אר רַצַמ יאה הבארע המַהו תשאדרב
 ןוערפ לד דנואדכו :אהנָא עימנ רַב אר
 ינב את תכאס תכס אר רַצַמ ָהאשדאפ
 תסדב לארשי ינבו דרַכ בקאעת אר לארׂשי
 ימאמת אב ןאיִרצִמו :דנתֿפר ןוריב דנלב
 שרכשלו שנאראוסו ןוערֿפ יאה הבארעו ןאבסא
 דנדיסר רד ןאשידב התכאת ןאשיא בקע רד
 ָרבארְב תריחה יפ דמ אירַד ראנכב הכ יתקנ
 :דנדוב הדמָא דורפ ןפצ לעב
 דוכ ןאמשג לארשי ינב דש ךידזנ ןוערפ ןוָנו
 ןאירְצְמ ךניא הכ דנדיד הדרכ אלאב אר
 . תכס לארׂשי ינב ספ דנָיָאימ ןאשיא בקע זא

- 
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₪ 
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 ; דנדרוָא רב דאירפ דנואדכ דזנו דנדיסרתב |

 *א דובנ אה רבק רצַמ רד איִא דנתֿפנ השמבו |
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 רי  נבכ- רפס אי -.תומש חיר

 . חלשב
 םירימב ארחצ רד את יהַתשאדרב אראמ הכ

 רצַמ זא אראמ הכ ידרכ אמב תסוִנ ןיא
 הכ תסינ ןכס ןֶא יא איִא :ידְרָוָא ןוריב
 את ראדנב אראמ הכ םיתפנ רֶצָמ רד ותב
 אראמ הכ אריז םינכ תמדכ אר ןאירצמ
 רד ןברמ וא תסא רתהב ןאירצמ תמדכ
 -- : אֹרֲחַצ

 ַתאָנו דיתסיאב דיסרתמ תפג םוקב השמ *
 יארב ארנָא זורמַא הכ דיניב הב אר דנואדכ
 זורמָא הכ אר ןאיִרְצַמ אריז דרכ דהאוכ אמש
 דנואדכ :דיד  דיהאוכנ רניד דבאב את דידיד
 שומאכ אמשו דרכ דַהאֹוכ נְננ אמש יארב
 :דישאב

 דאירפ ןמ דזנ ארנ תפנ השמב דנואדכו וט
 רוב וכ הכ רגב: אר .לארשו ינב ונכימ
 אר דוכ תסדו זארֿפַא רב אר דוכ יאצע ות אמַאו
 ינב את ןכ קשנמ ארנָא הדרכ זארד ארד רב
 : דנוש רפס האר יכשכ רב אירד ןאימ זַא לארשו
 את םזאסימ תכס אר ןאירְצִמ לד ךניא ןמ אמאו
 .ימאמתו ןוערפ זאו דנָיָאיב ןאשיא בקע זא
 םהאוכ לאלַנ שנאראוסו אהבארעו וא כשל

 הֶוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ ןאיִרְצַמו : תפאי =
 שיאה הבארעו ןוערפ זא הכ יתקו םתסה
 :םשאב התפאי לאלָנ שנאראוסו
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 ויט

 טיר דו = ורפ הפס אי תומש

 חלשב
 = תפרימ לארשי יודרא שיפ הכ אדכ ָהתשרפו
 ןותסו דימארכ ןאשיא בקע זא הדרכ תכרח
 בקע רד הדרכ לקנ ןאשיא שיפ וַא רבא
 כ יודראו ןאירצמ יודרא ןאימו : דאתסיאב ןאשיא

 יכיראתו רֶבָא אהנָא יארב זא הדמָא לארשי
 דאדימ ייאנשור בש רד אר אהניאו דובימ
 ספ :דנדמָאינ רנידְכַי ךידמ בש ימאמת הכ
 דרכ וארד ארד רב אר דוב תסד :השמ
 ימאמת דידש יקרש דאבב אר אירד דנואדכו

 תכאס ךשכ אר אירד הדינאדרנ רב בש ןָא
 ןאימ רד לארׂשי ינבו :דידרנ קשְנמ בָאו
 יארב אה בָאו דנתפרימ יכשכ רב ארד
 ןאיִרְצַמו :דוב ראויד ףֶנו תסאר רב ןאשיא
 ווערפ ןאראוסו אהבארעו ןאבסא ימאמת אב
 רד ארד ןאימב התכאת ןאשיא בקע זַא
 דנואדכ הכ דש עקאו ירָחַס סאפ רדו :דנדמָא
 רסנ רבאו שתֶא ןותס זא ןאיִרצמ יודרא רב
 :;דרכ התפשַא אר ןאירצמ יודראו תכאדנַא
 הכ דרכ ןוריב אר ןאשיא יאהבארע יאה ךרנ
 דנתפנ ןאיִרְצַמְו דננארב יניננסב אר אהנָא את
 דנואדכ אריז  םיזירגב לארשי ינב רוצה וא

 : דנכימ נננ ןאירצמ אב ןאשיא יאֹרְב
 אירד רב אר דוכ תסד תפג השמב דנואדבו
 רב ןאיִרְצְמ רב אה בָא את הכ ןכ זארד
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 וט די ורכב רפס אי תומש

 חלשב
 ספ :ןאשיא ןאראוסו אהבארע רבו דדרנ
 הרכ וארד אהד רב יאר דוכ תסד הָׁשַמ

 תשנרַב דוכ ןאירנב אירד חבצ עולט תקובו
 ןאיִרצַמ דנואדכו דנתֿבירג שלבאקמב ןאיִרְצַמְו
 אה בָאו :תכאדנַא ריזב אירד ןאימ רד אר
 רכְׁשל םאמַתו ןאראוסו אהבארע התשנרב
 רד אירדב ןאשיא בקע וא הכ אר ןערֿפ
 ןאשיא זא יכי הכ דינאשופ דנדוב הדַמָא
 ןאימ רד לארשי ינב אֹמַא :דנאמנ יקאב סה
 ןאשיא יארב אה בָאו דנַתֿפר יכשכב ארד
 רדו :ףַנ ףרטבו תסאר ףרַטב דוב יראויד
 ןאיִרְצִמ חסד זַא אר לארשי דנואדכ זורנָא
 אירד ךאנכב אר ןאיִרצַמ לארשיו דאד יצאלכ
 אר ימיטע ראכ ןָא לארׂשװ :דנדיד הדרֹמ
 םוקו דנדיד דוב הדרכ ןאיִרצמב דננאדכ הכ
 הדנב הבו דנואדכ הבו דנדיסרת דנואדכ זַא
 ג דגְדְרנָא ןאמיא הֵׁשֹמ וא

 וט באב

 אר דורס ןיא לארשי ינבו השמ  חאננָא
 אר הָוהְי הכ דנתפנ הדייארְס דנואדכ וארב
 רפסמ לאלנ אב הכ אריז םנאוכימ דורס -

 ,הדב אר .שהאוסו בספא י תסא הרש
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 אכר וש ורֿכ רפס אי תומש
 5 חלשב 3

 : * תסֶא ןמ םיבסתו תוֹוק דנואדכ : תבאדנא
 ןמ יאדכ ןיא 'תסַא הדידרנ ומ תאָנְנ ואו |

 רדפ יאדכ יםנכימ דיִנָמַת ארוא ספ תסַא
 : םנאוכימ לאעתמ ארוא ספ תסא ןמ
 הוי וא םאנ 'תסא יננָנ ָךְרַמ דנואדב

 אירדב אר ןוערפ רכשלו אהבארע :תסא
 יאירד רד וא ַהֵדיזנרַב ןאזראבמ * תָכאדנַא
 ה אר ןאשיא אה הָנָל :דנרש קֶרנ םולק
 :דנתפר ורפ אה יפרזב גנס לָתַמ * דינאשופ
 ליִלְנ תוֹוקב דנואדכ יא ות תסאר תסד

 ןמשר דנואדכ יא ות תסאר תסד ' הדידרנ
 דוב לאלנ תַרתַכבו :תסַא התסכש דָרוכ אר

 אר דוכ בצנ ייהתכאס סדהנמ אר ןאמצכ 2
 : יהדינאזוס ךאשאכ ןוָנ אר ןאשיא הדאתסרֿפ =
 'דידרנ םַהאְרֿפ אה בָא ות יניב הכפנבו =
 אה הַנְלְו 'דאתסיאב הדות לֶּתִמ אה ןומו <
 פ תֿפנ ןמשד :דידרנ דָמְנְנמ אירד ןאימ רד |

 * םסרינימ ורֿפ אר ןאשיאו םנכימ בקאעת .
 ןאשיא זא םנאָנ הדרכ םיסקת אר תראנו
 הדישכ אר דוכ רשמש ירש דהאופ רפה
 :תכאס דהאוכ ךאלה אר ןאשיא ןמ תסד -
 אר ןאשיא איִרַד ידימד דוכ הכפנב ןות |
 רוָא רוז יאה בָא רד ברס לּתַמ 'דינאשופ |
 = דנואדכ יא ות ךננאמ תקיכ :דנרש קרנ |
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 וט נורכ רפס אי תומש בבר
 תלשב |

 רד לילנ ות ךננאמ תסיכ ' ןאיאדכ ןאימ רד
 דוכ ַתיבְסִת רד יתסה ביהמ ות * תייסודק
 א. דוכ תסאר תסד ןונ :ביאנע ענאצוי

 ;ררב ורפ אר ןאשיא ןימז :* ידרכ וארד

 תיינאמחרב ידאד הידפ אר שיוכ םוק ןיא
 שיוכ תוֹוקב אר ןאשיא * ידומנ ירבהב דוכ

 אה תמא :ידרכ תִיאדָה דוכ סדק ןכסמ יוסב ד
 הנכס רב ג הורל : דנדידרנ בֶרטַצֹמ דנדינש 1

- 
02 

 הורל אר באּומ רבאכאו * דנדאתפא תריח =
 :דנדידרנ התכאדנ ןַענכ הנכס עימנו תֿפרנ ורפ
 ינרזב זא * תפרג ורפ אר ןאשיא סארהו סרת

 ות נק את * דנדש תכאס גנס לּתֶמ ות וזאב
 ות הכ ימוק ןיא את * דננכ רובע דנואדכ יא
 :דננכ רובע .יהדירב
 רוב an ַלֿבנ רד התכאס לכאד אר ןאשיא
 דנואדכ יא ות הכ ינאכמב * דרכ יהאוכ סרנ
 הכ יסדקמ םאקמ ןָא ינעי * יהַתכאס דוכ ןכסמ
 :תסא הדרכ םכחַתסמ דנואדכ יא ות יאה תסד

 לא דבא את ררכ דהאוכ תַנַטְלַס דנואדכ "
 הבארע אב ןוערפ יאה בסַא הכ אריז : דאבָא ₪

 בָא דנואדכו דנדמָא רד אירדב שנאראוסו אה
 = לארשי ינב אמא דינאדרנרב ןאשיא רב אר אירד
 : דנתפר יכשכב איִרַד ןאימ זא
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 וט נורכ רפס אי תומש

 הלשב

 דוכ תסדב אר ףד ןרָהא רהאוָכ  הָאיִבְנ םירמו

 התפרג אה ףד "יו בקע זא ןאנז הָמַהו התֿפַרנ =
 ָבאונ רד םירמ ספ :דנדמָא ןוריב ןאנכ ץקר

 אב הכ אריז דייארסב אר דנואדכ תֿפנ ןאשיא
 איִרָדב אר שראוסו בֶסַא תסא הדש רֿפטַמ לאלנ
 : תכאדנא
 דינאנוכ םֹולק ָךֶהַב זא אר לארשי הֶשמ ספ

 ארחַצ רד זור הסו דנדמָא רּוש יארְמַצבוי .
 :דנתֿפאינ בָאו דנתפרימ
 דנתסנאותנ הָרָמ בָא זאו דנדיסר הֶרָמב ספ
 הָרָמ ארנָא בבס ןיא זא דוב ךלמ הכ אריז דישונ
 דנתפג הדרכ תיאכש השמ רב םוקו :דנדימאנ
 דרכ התאנַתְסֶא דנואדכ דזנ ןוָנ :םישונב הנ
 בָאב ארנָא סַפ דאד ןאשנ ודב יתכרד דנואדכ
 יהצירפ אָננָא רדו דידרנ ןיריש בָאו תכאדנא

 אָגנָא רדו דאד רארק ןאשיא יארב .יתעירשו |
 רֵנַא הניִארה תפגו :דרכ ןאהְתַמָא אר ןאשיא |

 רטנ רד אר הָננָאו יונשב אר דוכ יאדכ הָוחְי לוק | =
 יונשב ארוא סאכחַאו יִרָוָא אנב תסא תסאר וא |

 ךי יח אנאמה יראד האנָנ ארוא ץיארפ ימאמתו
 הדְרָוָא ןאיִרַצַמ רַב הכ אר ייאה ץרמ המה זא
 ָהדְנַהְד אפש הּוהי ןמ הכ אריז םכנָאינ ות רב סא
 , :םתסה ות

 גכר
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 י ַהָמָשְג הָדזאוד אָננָא רדו דנדמָא םליִא הב ספ
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 וש וש | ור5 רפס אי תומש  דכר

 .- חלשב
 בָא דזנ אָננָא רדו דוב אמרכ תכרְד דאתפַהו בָא
 : דנדז המיַכ

 וט באב

 וכ םִליִא זא לארשי ינב תעאמנ ימאמת ספ
 תסא ינסו םֶליִא ןאימ רד הכ ןיס יארחצב הדרכ
 ןוריב זא דעב םווד האמ זא םהדזנאפ זור רד
 ימאמתו :דנדיסר רצמ ןימז זַא ןאשיא ןדמָא
 ןרהאו השמ רב ארֲחֹצ ןָא רד לארשי ינב תעאמנ
 | שאכ דנתפנ ןאשידב לארשי ינבו :דנדרכ תיאכְׁש
 | םידוב הדרֹמ דנואדכ תסדב רֶצְמ ןימז רד הכ
 אר ואנו םיתסשנימ תשוג יאה גיד ַדְזַנ הכ יתקו
 ןוריב ארחצ ןידב אראמ הכ אריז םידרוכימ ריס
 <: יננסרנב אר תעאמנ ןיא ימאמת את דידרנָא

 | : דישכב
 = זא ןאנ ןמ אנאמַה תפנ השמב דנואדכ האננָא
 תיאפכ התפַר םוקו םנאראב אמש יארְב ןאמסֶא
 אר ןאשיא את דנכינ שזור רד אר זור רה
 < דננכימ ראתפר ןמ תעירש רב הכ םנכ ןאהַתֹמֲא
 ןונ הכ םשש זור רד דש דהאוכ עקאוו :הנ אי
 דניאמנ תסרר דנשאב הדרוָא הכ אר הָננָא
 זור רה הכ דוב דהאוכ ןָא ןאדנג וד אנאמה

 לארׂשי ינב המהב ןֹרָהַאו השמו : דנדיִנימ רב,
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 הכר זט | ןורכ רפס אי תומש ;

 חלשב :
 ee הכ תסנאד דיהאוֿכ ןאהאנמאש דנתפנ | =

 :תסַא הדרַנָא ןוריב רַצָמ ןימז זא אר אמש
 אריז דיד דיהאוכ אר דנואדכ לאלָג ןאדאדמאבו
 דיא הדרָכ דנואדכ רַב הכ אר יתנאכש וא הכ
 תיאכש אמ רב הכ םיתסיִנ אמו תסא הדינש
 " דנואדכ ןוָנ דוב דַהאוכ ןיא תפנ השמו : דינכימ
 דירוכב את רַהָד תשונ אר אמש האנמאש .

 תיאכש דנואדכ אריז דיוש ריס את ןאנ דאדמאבו
 תסא הדינש דיא הדרְכ "יו רָב הכ אר אמש יאה

 דנואדכ רַב הכלב ינ אמ רב * םיתסינ אמו
 :דיא הדומנ תנאבש
  לארׂשי ינב תַעאמְנ ימאמתב תפנ ןרהַאב השמו
 תיאכש הכ אריז דייאְיְב ךידזנ דנואדכ רוצחב וגב
 יהכ דש עקאוו :תסא הדינש אר אמש ואה
 תֿפנ ןכס לארשי ינב תעאמנ ימאמתב ןרַהָא ןונ
 דנואדכ לאלַג ךניאו דנַתסירננ ארהצ סב
 | :דש רהאט רבא רד
 * תיאכש : תפג הדרכ באטכ אר הָשמ דנואדכו

 ןאשיא ספ םַא הדינש אר לארשי ינב יאה |
 דיהאוכ תשונ רצע רד וגב הדרכ באטכ אר =

 את דש דיהאוכ ריס ןאנ זַא דאדמאבו דרוכ
 :םתסה אמש יאדכ הוה ןמ הכ דינאדב 5%

 רכשל הדמָא רב לש רצע רד הכ דש עקאוו =

 י דָרגאדְרִנ םנְבֹׁש ןאדאדמאבו דנדינאשופ אר האנ >
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 זט נורכ רפס אי תומש וכר

 oe תלשב

 וכ הדתסשנ הב ימנבש ןונו: :תפשנ וראי

 - זמ

- 
- 

 רוודמ קיקד יזיִג ארְחַצ יור רב ךניא תסאכרב
 בכ הת :הוב מז רב הלאו לתמ דרוכו
 ןיא הכ דנתפנ רנידכיב דנדיד ארניא לארׂשי

 השמ *דוב הָנ דנתסנאדנ הכ אריז ' תסא ןמ
 דנואדכ הכ תסַא ןאנ ןָא ןיא תפנ ןאשיאב

 :דירוכב את דהדימ אמשב
 תסא הדומרפ דנואדכ הכ ירמא תסַא ןיא
 ינעי דרינב ןיזַא דוכ ךארוכ רדקב סכרה הכ
 סוֿפנ הראמש בסחב רפנ רַה יַארב רמע ךי
 המיכ רד הכ ינאסכ יארב ץכש רה שיוכ

 דנדרכ ןינְג לארשי ינב ספ :דרינב דנשאב וא
 ןונ אמא :דנַדנרב םכ יִצְעַבו דאז יצְעַב
 הדאו דוב הדינרב דאיז הכנָא דנכומיפ רמעב
 תשאדנ םכ דוב הדינרב םכ הכנָאו תשאדנ
 קוב ההינרב שכארוכ רדקב .סכרה הכלב
 ןיא זַא יִזנ יפכ ראהנז תֿפנ ןאשידב השמו

 שונ השמב ןכְל :דראדנ האננ חבצ את
 האננ חְבצ את ןָאזַא ייְג יצעב הכלב דנדאדנ
 ןפעתמ הדינאסְר םהב אה םֶרָכְו דנתשאד
 חבצ רהו :רש ךאנמשכ ןאשידב השמו דידרנ
 באתפַא ןונו דינימרב דוכ ךארוכ ךדקב סכרה

 ej ןע

 : תכאדנימ דשימ םרנ

 : רנעי ףעאצמ ןאנ הכ םשָש ור רד רש עקאוו
226 

eo ל ב , LN : - - . .. 



 זט | ןורכ רפס אי תומש

 חלשב

 המה ספ דנדינדב רכע וה ירבנ הב ואב
 : דנדאד רבכ אר הַׁשֹמ הדמָא תעאמנ יאסַאור

 תַֿפנ דנואדכ הָננָא תסא ןיא תפנ ןאשידב וא
 דנואדכ סדקמ תְבשו תסא ימארַא אדרפ הכ
 הָננָאו דיזפב תַכפ דיאב שתֶא רב הָננָא ספ
 יקאב הֶננָאְו דינאשוְנב דינאשונ דיאב בָא רד
 תָּבצ תהנב הדרכ הרוכד דוכ יארב ךשאב

 הריכד חָבֹצ את ארנָא ספ :דיראד האננ
 ןֿפעתמ הנו דוב הדומרֿפ השמ הכנאנג דנדרכ
 השמו = < דש אדיפ ןַא רד םרכ הת ריד
 זורמא הכ אריז דירוכב ארניא ורמא תֿפנ
 רד ארנָא חר ןיא רדו תסא דנואדכ בש
 דינינרב אֹרָנָא הר שש : תפאי דיהאוכנ ארחצ
 : דוב דהאוכנ ןֶא רד תסא תֶבש ןימתּפַה זורו
 םְוק זַא יצעב םתֿפה ור רד הכ דש עקאוו

 : דנתפאינ אמא דנתפר ןוריב ןדינרב יארְב
 ןתשאד האננ זא יכב את תפג השמב דנואדכו
 דיניב הב : דייאמנימ אבא ןמ תעירשו איאצו
 תסַא הדישכב אמשב אר תבש דנואדכ הכנונ
 אר חתר וד ןאנ םשש תר רד בבס ןיא וא

 דגישנב דוב יאָנ רד סכרַה ספ דהדימ אמשב =
 : דורנ ןוריב שנאכמ וַא סכיה םתפָה זור רדו

 דנתפרג םארָא ןימתפה לר רד םוק ספ
 לתמ ןָאו דנדימאנ ןָמ ארֶנָא לארשי ןאדנאכו |
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 תלשב
 יאה ץרק לתֶמ שמעטו דוב דיפס זינשנ םכת
 : ילסע
 הדומרפ דנואדכ הכ תסירמא ןיא תפנ השמו
 לסנ רד את ינכ רפ ןָא זא ירמע הכ תסא
 ןאנ ןָא את דש התשאד האננ אמש יאה

 אמש הכ יתקו ארֶחַצ רד הכ דנניב הב אר
 אמשב ארנָא םדְרנָא ןוריב רֶצְמ ןימז זַא אר
 רינב יפרט תפג ןרהאב הֵׁשמ ספ : םדינארוכ
 רוצחב ארנָאו הָנב ןָא רד ןִמ זַא רפ רמו
 האננ אמש יאה לסנ רד את ראדגב דנואדכ
 רָמא השמב דנואדכ הכנאננ :דוש התשאד
 (תובאת) שיפ ארנָא ןרהא ןאנגמה דוב הדומרפ

 :דוש התשאד האננ את תשאדג תדָאהש
 דנדרוכימ אר ןֶמ לאס להָנ תדמ לארשי ינבו
 דת רסב את ינעי דנדיסר דאבָא ןימזב את
 דוב ומ ןאשיא ךארוכ דנדש לכאד ןענכ ןומז
 :תסא הָּכַא ךי הד רמע אמאו

 , .י באב

 דנואדכ סכחב לארשי ינב ַתעאמָנ ומאמתו
 :דנדרכ כ ןיִס יארֲחַצ זא הדרכ לזאנמ יט
 כב ןדישונ = באו לנד: ודרא םידיפר רד

 ה הדרכ .העזאנמ .השמ אב םוקו :דובנ םוק
  השמ * םישונב את דיהדב בָא אראמ דנתפנ
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 טכר < 7  נורכ רפס אי תומש

 חלשב
 דינכימ העזאנמ ןמ אב אֹרָנ תֿפנ ןאשידב

 רדו :דײאמנימ ןאחַתְמַא אר דנואדכ ארנו

 הֶשמ רב םוקו דנדוב בָא ַהָנשַת םוק אָננָא

 רֶצָמ זַא אראמ ארָנ דנתפנ הדרכ תיאכש

 אראמ ישאומו ןאדנזרֿפו אמ את ידְרָוָא ןוריב
 דנואדכ דזמ השמ האננָא :ישכב יננָשָתב
 ' םנכְג םוק ןיא אב תפ3 הדומְנ התאנֲתְסַא
 דנואדכ :דננכ ראסננס ארמ תסַא ךידונ
 זַא יִצְעַבו ןרב םוק יור שיפ תפנ הַׁשֹמב

 יאצעו ראדרב דוכ אב אר לארשי ךיאשמ
 דוכ תפדב ידז אר רהנ ןאדב הכ או דב
 יור שיפ אָננֲא רד ןמ אנאמה :ןרב התֿפַרנ
 םתסיאימ תסא ברח רד הכ יהַרְכִצ ןֶא רב ות

 ןוריב ןָא זא בָא את דז יהאוכ אר הרכצו .

 ךיאשמ רוצהב הַׁשמ ספ דנשונב םוקו דִיָא

 הָביִרְמְו הָּסֹמ אר עַצֹומ ןָאו :דרכ ןיִנָג לארשי
 ןאהַתְמַאו לארׂשי ינב ָהעזאנמ בבסב דימאנ
 דנדוב התֿפנ אריז אר דנואדכ ןאשיא ןדרכ

 : הָנ אי תסַה אמ ןאימ רד דנואדכ איָא
 נְנְנ לארשי אב םידיפר רד הדמָא קלִמע ספ

 יארְב ןאדרמ תפג עשוחהיב השמו :דנדרכ
 הלתאקמ קלַמע אב התפר ןוריבו ןינרב אמ
 התֿפרג תסדב אר אדכ יאצע ןמ ןאדאדמאבו אמְנ
 י עשוהו ספ :דאתסיא םהאוכ הוכ הלק רב
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 5 ורתי

 דוב הדומרֿפ רמא ארוא השמ הב ירוטב
 השמו דנכ הבראחמ קֶלָמַע אב את דרכ
 עקאוו :דנדמָא רב הוכ הלק רב ריחו ןרָהָאו
 תשארֿפַאימ רב אר דוכ תסד הֶשמ ןוָנ הכ דש
 < אר דוכ תסד וגו דנתפאי ימ הבלנ לארשי
 תסת : דנדשימ הרינ קלמע תשאדנימ ורפ
 התפרגנ יגנס ןאשיא ספ דש ןיננס השמ יאה

 רוחו ןרהַאו דנישנב ןָא רַב הכ דנדאהְנ שריז

 .תסד ףרט ןָא זַא ירנידו ףרט ןיא זַא יכי
 את שיאה תסדו דנתשאדימ רב ארוא יאה
 קלמע עשוהיו : דנאמ .רארק רב באתפַא בורג
 :תכאס םזהְנמ רישמש םדב ארוא םוקו
 יראנדאי יארְב ארניא תפנ השמב דנואדכ ספ
 הכ ןאסרב עשוהי עמסבו סיונב באתכ רד
 ומ ןאמסָא רז זַא אר קלָמָע ְךֶכִד ה הניָארַה

 ארנָאו דרב אנב יחבדמ הַׁשֹמו :תכאס םהאוכ וט
 רב תסד הכ אריז תֶפנו : דימאנ יִסָנ הוה - דמ

 אב גנֶּנ אר דנואדכ הכ תסַא דנואדכ תכמ

 : דוב דַהאוכ לֶסַנ דָעַּב "אלקנ קמע
 ב כ 5

 ₪ באב

 = הננָא השמ ןז רדפ ןידמ ןהאב ּורתי ןונו
 לארשי .חכ םוה השמ אב אדכ הכי אר
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 אלר חי | ןורכ רפס אי תומש
 | ורתי

 לארשי הנוננ דנואדכ הכ דינש דוב הדרב
 י ןרתִי האננָא : דוב הדרנָא ןוריב רַצַמ זא אר

 תשאדרב אר השמ ןז הָרֹּפצ השמ ןז רדפ
 :דוב הדאתסרפ ספ ארוא הכנָא זא דעב
 י דוב :םאנ: ןשרנ אר יכי הכ ארוא רספ וו
 ::םתסה בירנ הנאניב ןמז ירד תפנ :אריז
 יהכ תֿפנ ארז דוב םאנ רעלַא אר ירנידו
 זא ארמ הדוב ןמ ראכ דדמ םרדפ יאדכ
 ה ןז רַדְפ וְרֶתַי ספ :דינאהר ןשערפ רישמש

 ארחצב הָׁשֹמ דונ שא הָנְוו ןארספ אב השמ
 המופ אדכ הוכ דונ וא הכ ייאנ רד דגומאה

 יורתי ןמ הכ דאב רבכ השפב תב ה
 ות דמ .שרפפ ות ות ו אב וה ח הפ
 : :םיא הדמָא
 יןוריב דוכ . ןז רדפ לאבקתסאב השמ ספ
 יתמאלסו דיסוב הדרכ םיטְעְת ארואו דמָא
 חהׁשמו : דנדמָא רד המיכב הדיסרפ אר רַנידכי
 ןערפב דנואדכ . הָננָא זא אר דוכ ןז רדפ

 דאד רָבַכ דוב הדרכ לארשי רטאכב ןאירצמו |
 ןאשידב האר רד הכ יתקשמ ימאמת זַאו
 הדינאהר ןָא זַא אר ןאשיא דנואדכ הדש עקאו
 = ינאסְחֶא ימאמת בבסב דידרנ דאש ּורְתִיו : דוב
 זא אר ןאשיאו הדרכ לארשיב דנואדכ הב
 ו תֿפנ :ורתיו :דוב הדינאהר .ןאירצמ תב
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 זא אר אמש הכ דנואדכ תסַא ךראבתמ
 הדאד יצאלכ ןוערפ תסד זאו ןאירצמ תסד
 :הדינאהר ןאירצמ תסד זא אר דוכ םֹוקו תסא

 ןאיאדכ עימנ זא הֹוהי הכ םַתְסנאד ןָאלַא
 הכ ירמַא ןאמה רד 'אצוצכ תסַא רתגרוב
 קו דפ ורתלי :דנדרכימ רבכת ןאשיא הָּב
 אדכ יארב היאבדו ינתכוס ינאברק הָׁשֹמ
 דנדמָא לארשי ךיאשמ עימנו ןֹרַהַאו תפרג
 אפ אדכ רוצהב השמ ןז רדפ אב את
 . : : דנרוכב
 ירואד יארב השמ הכ דש עקאו ןאדאדמאב
 את תבצ זא השמ ךוצהב םוקו תסשנב סוק

 השמ ןז רדפ ןות : דנדוב הדאתסיא םאש
 ןיא תפנ דיד דרכימ םוקב וא הכ אר הֶננָא
 ארָנ ייאמנימ םֹוק אב ות הכ תסַא ראכ הָנ

 זמ

aA 
4 

 זַא ות דז םוק ימאמתו ינישנימ אֹהְנַת ות
 הדב הב השמ : דנתסיאימ םאש את חבצ

 את .דניאימ ןמ דנ םוק הכ תֿפנ דוכ ן

 < אר ןאשיא האגרה :דניאמנ תַלֲאסמ אדכ זא
 היאסמהג סכרה ןאימו דניָאימ ןמ דזנ דנש יועד
 אר אדכ עיארשו ץיארפו םנכימ ירואד שא
 יוב השמ ןז רדפ :סָהְדימ םילעת ןאשידב
  הנַארה : תסינ בוכ ינכימ ות הכ יראכ תֿפג
 | התסכ דנתסה ות אב הכ זינ םֹוק ןיאו ות
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 ורתי
 ות יארְב רַמַא ןיא הכ ארז דש רדיהאוכ

 :דְרַכ .ינאות ימנ ארניא אהְנת תסַא ןיננס <
 אדכו םהדימ דנפ ארת ןנשב ארמ ןכס ןונכא
 אדכ רוצהב םוק ארְב ותו דאב ות אב
 :ראד הצרע אדכ דזנ אר ןאשיא רומאו שאב
 יקירטו הד םילעת ןאשידב אר עיארשו יארפו
 ילמעו דומנ ראתפר דיאבימ ןאדב הכ אר

 : אמנ םאַלְעֶא ןאשידב דרכ דיאבימ הב אר .
 הכ אר לבאק ןאדרמ םוק יִמאמַת ןאימ זאו
 תרֿפנ תושר זא הכ ןימַא ןאדרמו סרת אדב
 את ראמנב ןאשיא רב הדרכ ונתסִנ דננכ

 האננפ יאסַאורו הדצ יאסאורו הראזה יאסַאור
 התסניפ םֹוק רב את :דנשאב ַהד יאסַאורו
 ות דנ אר ינרוב .רמא- ככו דנאמנ ירנאב

 דנהד לציפ דוכ אר ךֶנוכ רמַא רהו דנכנָאיב
 דרכ יהאוכ ךבס אר דוכ ראב רוט ןדב
 :דש דנהאוכ ןָא למחתמ ות אב ןאשיאו

 ןיננ ארת אדכו ינכב אר ראכ ןיא רנָא 1
 יהאוכ תַמאקַתְסא יאראי האגנָא דיאמרפ רמַא .

 יתמאלסב דוכ ןאכמב זינ םוק ןיא עימנו תשאד |
 דוכ ןז רדפ ןכס השמ ספ :דיפר דנהאוכ

 למעב דוב התפנ וא הֶננָא הדרכ תבאנא אר =
 לארשי ימאמְת זא לבאק ןאדרמ הֶשמו :דְרָוָא =

 תכאס םוק .יאסאור אר ןאשיא הדרכ באכתנא
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 האננפ יאסַאורו הדצ יאסאורו הראזה יאסאור
 = לונשמ התסניפ םוק ירואד רדו : הד יאסאורו
 השמ ךמ אר לכשמ רמא רה דנדובימ
 לציפ דוכ אר ךנוכ יועד רו דנדרוָאימ
 תצכר אה דוכ ןז רדפ השמו :דנדאדימ
 | : תפר דוכ תיאלוב ואו דאד

 טי" באב

 ₪- הכא .ןוריב וא סיס האמ רח
 יארָחַצב זור ןאמַה רד רֵצַמ ןימז זַא לארשי
 יארָתַצב הדרכ וכ םיִדיִּפְר זאו :דֹנדַמָא יניס
 לארשיו דנדז ודרא ןאבאיִב רדו דנדיסר יִניִס
 :דנדמָא דורפ הוכ לבאקמ רד  אננָא רד
 וא דנואדכו תפר אלאב אדכ דזנ השמו
 ןאדנאכב תפנו דאד רד אדנ ארוא הוכ ןאימ
 :הדב רבכ אר לארשי ינבו ונב ןינָג בוקעי
 הדיד םדרכ ןאירְצְמב ןמ הכ אר הָננָא אמש
 באקע יאה לאב רַב אר אמש הנונת דיא
 הכא וא הדרנַא דוכ .דמ התשאד רב

 = דהש דיונשב תקיקחְלא יֿפ ארמ זאוָא רנַא
 מ ץאכ הָנאזכ אנאמה דיראד האננ ארמ
 .חכ אריז דוב דיהאוכ אה סוק עימָנ זא
 יארב אמשו :תסא ןמ ןֶאזא ןאהַנ מאמת
 'דוב דיהאוכ סדקמ מאו הָנהַכ תכלממ ןמ
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 הלר טי ורֿכ רפס אי תומש
 | ורתי

 לארׂשי ינב הב הכ ינאנָכס ןָא תסַא ןיא 3
 י סוק ךיאשמ 'הדַמָא .הָשמ ספ :תֿפנ דיאבימ |

 דנואדכ הכ אר ןאנכס ןיא המהו דנאוכ אר
 : דְרַב אְֹקְלַא ןאשיא רַב דוב הדומרפ ארוא |
 ח הֶננָא דנַתֿפנ באוָנ רד ןאבז ךיב םוק ימאמְתו - |

 דֶרֵכ םיהאוכ תסַא הדומרפ רֶמַא דנואדב
 ץרע דנואדכב זאב אר םוק ןאנכס הֶשמו
 9 ְךְבֲא רד ןמ ךניא תַּפֹּנ השמב דנואדכו :דרכ
 ותב הכ ימאננַה את םִיָאִמ ות ךזנ םלטמ
 השימה זינ ות רבו דנונשב סוק םפנ ןכס
 םוק ןאנכס הָשמ ספ דנשאב התשאד ןאמיא

 : תפנ זאב דנואדכב אר
 י ןאשיאו ןרב םוק דךמ תפנ השמב דנואדכ
 תכר ןאשיאו אמָנ סידקת אדרפו זורמָא אר
 * דישאב אייהמ םיס ור רדו :דניושב אר דוכ
 רג רד דנאדכ םיס הב רד הכ ו
 *דודהו :דנש לזאנ יִנָס הוכ רב םוק מאמת
 .אב וגבו הד רארק ףרט רה זא םוק יארב
 דיֵא רב הוכ ןזארפב הכניא זא דישאב רדח
 הכרה אריז דײאמנ סמל ארְֶנָא הנמאד אי
 :דנש התשכ הניארה דנכ סמל אר הוכ
 * ראסננק אי הכלב דושנ הדראדנ ןָא רב תסד
 םיאהב האוכ דנש התשכ ריתב אי דנש
 ןונ אמא דנאמנ הדנז ןאסְנָא האוכ דשאב
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 שי ורכ רפס אי תומש |
 ורתי

 : דנָיָא רב הוכב ןאשיא דוש התכאונ אנרכ

 הדמָא דורפ םוק ךמ הוכ זא השמ ספ
 :דנתסש -אר דוכ תכרו דומנ סידקת אר םוק
 ךשאב פצאה םיס ור רד :תפנ םוקבו

 :דײאמנמ יכידזנ ןאנזבו
 חבצ עולט תקוב טיס תר רד דש עקאוו
 הוכ רב טלג ָךֶבַאו אה קרב אה רער הכ
 ירוטב תכס ראיסב יאנרכ ןאוָאו דַמָא דידפ
  דננוב האג רכשל רד הכ םוק ימאמת הכ
 תאקאלמ יארב אר םוק השמו :דנריזרלב
 ןאיאפ רדו דרָוָא ןוריב האגרכשל זא אדכ
 -ורפ דוד אר יִניס הוכ ימאמתו :דנדאתסיא הוב
 לוז ןָא רב שתֶא רד דנואדכ אריז תפרנ
 דשימ אלאב יהרוכ דוד לתמ שדודו דרכ
 זאוָא וו : דידרנ לזלנתמ תכס הוכ ימאמתו
 דשימ התכאונ תכס הדאיזו הדאיז אנרכ
 = באונ ןאבזב ארוא אדכו תפנ ןכס השמ
 הוכ הלק רב יניס הוכ רב דנואדכו :דאד
 דנאוכ הוכ הלקב אר השמ דנואדכו רש לזאנ
 תפג השמב דנואדכו :תפר אלאב השמו
 דזנ אדאבמ אמְנ ןגדק אר םוקו ורב ןייאפ
 דניאמנ זואָנִת דח וַא ןדרכ רטנ יארב דנואדכ

 :דש דנהאוכ ךאלָה ןאשיא זא יראיסב הכ
 ןתשיוכ | דננַָאמ דנואדכ ךמ הכ זנ הנהכו
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 כ. שי ורכ רפס אי תומש

 ורתי
 ןאשיא רַב דנואדכ אדאבמ דניאמְנ סידקת אר
 ימנ םֹוק תֿפנ דנואדכב השמ :דַרוֶא םונה
 ות הכ אריז דַנָיָא יניס הוכ זארפב דננאות
 דודה אר הוכ יהַתֿפגנ הדרכ ןנדק אראמ
 ארו דנואדכ :אמנ סידקת ארָנָאו הד רארק
 רב תהארמה ןרָהַאו ותו ןרב ןיאפ תפנ
 דנײאמנִנ זואָנְת דַח זַא םוקו הנָחכ אמא דָא
 רב אדאבמ דנָאיב אלאב דנואדכ דז אח
 דורפ םֹוק דזנ השמ ספ :דרוָא םונה ןאשיא
 : תפג ןכס ןאשידב הדש

 ב באב

 אר תאמלכ ןיא המַהו דומרפ םלכת אדכו
 3 : תפנב
 ןימז זא ארת הכ ות יאדכ הָוהְי םתסַה ןמ
 ארת :םַדְרָוָא ןוריב ימאלג הנאכ זַאו רֶצְמ

 יתרוצ :דשאבנ ןמ וא רינג רגיד ןאיאדכ
 רַד אלאב הָננֲא זַא ילאתמת יהו הדישארת
 תסַא ןימז רַד ןייאפ הָננֲא זאו תסַא ןאמסָא
 דוכ יארב תסַא ןימז רז בָא רַד הָננֲא וזַאוי
 אר אהנָאו ןכמ הדנס אהנָא דמ :וזאסמ
 ות יאדכ הָוהי הכ ןמ ארז אמנמ תדאבע
 האנג םאקַתְנָא הכ םתסה :רוינ יאדכ םשאבימ .

 םראהָגו םיוס תשפ את ןארספ זא אר ןארדפ =
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 ב = ורכ רפס:אי תומש תלר
 ורתי |

 אתו :םרינימ דנראד ןמשד ארמ הכינאנָא זַא ו
 דנראד תסוד ארמ הכינאנָא רַב תשפ ראזה

 = :םנכימ תמחר דנראד האננ ארַמ םאכחַאו

 אריז רָבַמ לטאבב אר דוכ יאדכ הָוהְי םאנ
 לטאבב ארוא םֶקֶא הכ אר יסכ דנואדכ
 :דרמש דַהאוכנ האנגיב דרב
 סידקת ארנָא את ןכ דאי אר תֶבש רח

 ראכ המחו שאב לונשמ חור שש :יײאמנפ
 ןימתפה זור אמאו :רוָא אָנב אר דוכ יאה

 האב בה וא רד :תסת יאדכ הוהו תבש

 תזנכו תמאלגו תכתכדהו תרספו ות ןכמ
 הזאוָרַד ןורד הכ ות ןאמֶהמו תא הַמיהְבו

 דנואדכ זור שש רד הכ אריז :דשאב ות יאה *
 אהנָא רד הכ אר הָננָאו  אירדו ןימה ןאמסֶא
 דומרפ םארָא םתפה זור רדו תכאסב תסא
 ךראבמ אר  םתפה זור דנואדכ בבס ןיא וַא
 :דומנ סידקת ארנָא הדנאוכ

 ור את אמְנ םארתהא אר דוכ ךדאמו רדפ ג

 ותב תיאדכ הוהְי הכ נימז רד ות יאה
 ; דוש וארד דשכבימ

 :ןכמ לֵתָק *
 :ןכמ אנזי

 , , :ןכמ ידה וט
 :הדמ גורד תדאהש דוכ ָהיאסְמַה רב יט
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 טלר כ ורכ רפס אי תומש
 ורתי

 " הָיאסְמָה ןזבו זרנמ עמט דוב ַהִיאסמַה הנאכב
 ניהבו שנאלאו שואנו שזינְכו שמאלג תַא
 :ןכמ עמט דשאב ות היאסמה ןָא זא הכ יזינ
 ח יאדצו שתֶא נאה ןאבז אה דער םוק עימנו
 דנדיד דוב יתד וא רב הכ אה כ 2
 רוד זַאו דנדיזרל דנדידב ארניא םֹק וו
 ש ןכס אמב ות דנתפנ השמבו :דנדאתסיַאב
 דיוננ אמב אדכ אמא דינש םיהאוכו ונב

 כ דיסרתמ תֿפֹנ םוקב השמ :םירימב אדאבמ
 תסַא הדמָא אמש ןאחַתמֲא יארב אדכ אריז
 האננו דשאב אמש ור שיפ וא סְרת את

 י השמו דנדאתסיא רוד וַא םֹוק ספ :דינכנ
 ךידמ דוב ןָא רד אדכ הכ טילנ תמלטב =
 | :דמָא כ

 כ וינָג לארשי ינב הב תֿפג השמב דנואדכו
 ןכס אמשב ןאמסֶא זא הכ דידיד אמש ונב =

 יי ןאיאדכו דיזאסמ הרקנ ןאיאדכ ןמ אב :םתפנ
 5 דאב זא יחבדמ :דיזאסמ דוכ יארב אלט
 דוכ נתכוס יאה ינאברקו זאסְב ןמ יארְב
 רב שיוכ ַהַמרו הָּלַנ זַא אר דוכ יתמאלס יאיאדהו

 דוכ םאנ יארב יראנדאי הכ ייאָג רה רַד ןארדנב ןֶא =
 םהאוכ תכרב ארתו דַמָא םהאוכ ות דזנ םזאס =

 ה יאס ןמ יארְב ננס זא יחבדמ רנאו :דאד
 אריז ןכמ אנב הדישארת יאה ננס זַא ארנָא
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 הספ סלב ןא רב אר דוכ ראוֿפא רנא
 ןמ חבךמ רבו :תֶָכאס יהאוכ סֶננ ארנָא כ

 " רב ות תרוע אדאבמ ורמ אלאב אָהְלַפ זא
 :דוש ףושְכַמ ןָא

 2 בב

 אכ באב

 : יראדנימ ןאשיא שיפ הכ ימאכהַא תסַא ןיאו א
 דנכ תמדכ לאס שש כב ירבע םאלג רנַא ב

 אהנת רַנַא :דור ןוריב דאזָא תמיקיב ןימתֿפַה רדו

 ׁשנז הדוב ןז בחאצ רנאו דור ןוריב אהנַת הדַמָא
xs 

14 

 האגנָא דיאזב שיארב ןארַתְכד אי ןארספו דַהְד
 דְרמ ןָאו דנשאב שיאקָא ןָאַא שדאלואו ןז

 םאלנ ןָא האנרה ןכיל :דנר ןוריב אהנת ה
 דוכ ןאדנזרפו ןװ םיאקָא הניָארַה הכ דיונב
 דאזֶא הכ םהאוכ ימנו םראדימ תסוד אר
 אדכ רוצהב ארוא ׁשנאקָא האגנָא :םנר ןוריב
 דד רד המיאק אי רד ךידמ ארואו דרוָאיב

 ודב נז שיאקַָא רנַא :דנר ןוריב וא הארַמַה

 = ךארוס ישפרד אב ארוא שוג שיאקָאו דנאסרב
 : דיאמנ ינֵדָנַב השימה ארו ואו דנכ

 דשורפב יזינכב אר דוכ רתכד יצכש רַנַא אמָא ,

 : רטנב האגרה :דורָנ ןוריב ןאמאלנ לתִמ ה
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 אמר אכ נורכ רפס אי תומש

 םיטפשמ
 הדרכ דַזְמאנ דוכ יארְב ארוא הכ שָיאְקָא
 הידפ ארוא הכ דראדגב דִיָא דנספאנ תסַא
 םוקב ארוא הכ דראדנ קח יה אמא דנהד
 הדרכ תנאיכ ודב הכ אריז דשורפב הנאניב

 דזמאנ דוכ רספ הב ארוא האנרהו :תסַא
 : דיאמְנ למע וא אב ןארָתכד םסר קפאומ דנכ
 ךארוכ האננָא דריג דוכ יארב רניד ינז רנא
 ןיא רנַאו :דנכנ םכ ארוא תרשאבמו סאבלו
 תמיקיב האננָא דנכנ וא יארְב אר זנ הס

 :דור ןוריב ןאנארו ==
 הניָארה דרימב ואו דנזב אר ינאסנָא הכרה

 תשאדנ וא דצק רֶנא אמא :דוש התשכ |>
 האננָא דינאסר שתסדב ארנו אדכ הכלב <
 אננאדב את םנכ ןשמ ות יארְב ינאכמ =

 רַב 'אדמע יצכש רנא ןכיל :דנכ רארֿפ
 דשכב רכמב ארוא את דָא דוכ היאסמה
 לָתקב הדישכ ןמ חבְדמ זא ארוא האננָא =
 ארואו דדודב אר .יִמָדֶא הכרהו :דוש התשב הניָארה דנז אר :.דוכ רדאמ אי רֶדָפ הכרהו = | | - :ןאסרב 3
 הניַאכה וש תבא שססנ בד או דשורפב

 : דוש התשכ
 דנכ תנעל אר דוכ ךדאמ אי רדפ הפרהו ]

 : דוש התשכ הניִארה .
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 אכ נורכ רפס אי תומש במר
 םיטפשמ

 | בר רכו דבכ עאמ דרמ ודי הנאו
 ירתסב ןכיל דרימנ ואו דנז תשמב אי גנסב

 דור ןוריב אצע אבו  דתכרב רנא :דוש ש
 אמא דוש הדרמש האנניב וא ָהדננז האננָא

 הנלאעמ רו דיאמְנ אדַא אר שיראביב ץע
 :דַהָדב ארוא

 דנזב אצעב אר דוכ זינכ אי םאלג יסכ רנַאו כ
 םאְקַתנַא הניארה דרימב וא תסד רז ואו
 ה הר וד ךי רנַא ןכיל :דוש התפרנ וא
 אריז דושנ הדישכ םאְקֲתנֲא וא זא דנאמב
 : תסוא ךירכרז הכ
 דננזב אר הלמאח ינה דננכ גנְנ םדרמ רנַאו
 דושנ רניד יררצו דדרג טקס וא ךאלואו
 רָהְוש הָננֲא קפאומ דהְדב יתמארנ התבְלא
 :דואמנ אדַא ןארואד ךוצחבו רראדג ודב וז

 ןאָנ האגנָא דוש לצאח רניל  יתיידא רנַאו כ
 ןאדנדו םְׁשָנ ץועב םשֶנְו :הדב ןאנ ץנעב -

 ט 7%

 וע ןצ

 ץועב אפו תסד ץועב תסדו ןאדנד ץועב
 המטלו םכז ץועב םָכְת נאד ץועב נאדו :אפ הכ

 = המה ץנעב
 אר דוכ זנכ םשנ אי םאלנ םשֶנ יסכ רנֲאו 5

 דאֹוָא שמשנ ץועב ארוא דוש עיאצ הכ דנזב
 - כ

 :דנכ דאזָא שנאדנד ץועב ארוא דָזאדְניִב אר
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 .דוכ זנכ ןאדָנַד אי םאלג ןאדנד רנַאו :דנכ
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 גמר אכ ורכ רפס אי תומש
 םיטפשמ

 = אר ינז אי ידרמ דוכ ךאשב יואנ האנרהו
 ראסגנקס התבלא אר ואג דרימב וא הכ דנזב
 האנגיב ואנג בחאצו דנרוכנ אר שתשונו דננכ
 ןז ךאש ןֶאזַא לבק ואנ רנא ןכילו :דשאב
 האגנ ארנָאו דוב האנָא שבחאצו דובימ
 אר ןאנ תשכ אר ינז אי ידרמ ואו תשאדנ
 :דננאסר לתקב זינ אר שבחאצו דננכ ראסגנס
 ל יארב האגנָא דוש התשאדנ וא רב היד רגַאו
 דוש ררקמ וא רַב הֶננָא רה דוכ ןאָנ הד
 אר רַתֹכד האוכ רספ האוכ :דיאמנ אדא
 וא אב םכחה ןיא בסחב דשאב הדז ךאש
 אר יזנכ אי ימאלנ ןאנ רנא :דננכ למע
 הדאד וא בחאצב הרקנ לאקִּתַמ יס דנזב
 : דוש ראסגנס ואנו דש
 ל יהאנ יסכ אי דיאשנ יהאנ יסכ הנאו

 ינאלא אי ואת דנאשופנ ארנָאו דנכ רפח
 * דַהְדב ארוא ץוע האָג בחאצ : דתפא ןָא רד

 התימו דִיאמָנ אדַא שבחאצב אר  שתמיקו
 :דשאב וא ןָאזַא
 הל דנזב ארוא היאסמה ואנ יצכש ואנ רנַאו
 תמיקו דנשורפב אר הדנז ואנ ספ דרימב ןָאו
 םיסקת זנ אר התימו דננכ םיסקת ארנַא
 * הכ דשאב הדוב םולעמ רַנַא אמָא :דניאמנ
 שבחאצו דובימ ןז ךאש ןָאזַא לבק ןאנ ןָא
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 בכ אכ תרֿכ רפס אי תומש | דמר
 םיטפשמ

 ןאנ ץועב ןאנ התבְלא תשאדנ האננ ארנָא
 :דשאב וא ןָאַא התימו דַהְדב

 5 בכ באב

 ארנַאו דדודב ידנֿפסונ אי ואנ יסכ רנַאו א

 ץועבו ןאג נפ ןאג ץועב דשורפב אי דשכב
 :דהדב דנפסונ ראהָנ דנפסונ

 ארואו דוש התפרג ןדרכ הנכר רד ידוד רנַא ג

 ןוכ תסאוכ זאב דרימב הכ ורוטב דננוב

 רב באתפַא רנַא אמא :דשאבנ וא יארבי
 וא יארב ןוכ תסאוכ זאב דרכ עולט וא
 = יזינ רגַאו דאד דיאב תאפאכמ התַבלַא תסה
 !:דוש :התכורפ דרכ הכ ידוד ץועב דראדנ
 "אי נאלא אי ןאנ זַא הדש הדידוד יג רנאי

 וד דוש תפאי וא תסד רַד הדע ךנֿפסוג
 : דנכ דר ארנַא לבאקמ

 .דנארנב אר ינאתסכאת אי יעתְרמ יסכ רנא ה
 ירניד עתרמ את דנארב אר דוכ ישאומ ינעי

 ןירתהְב זַאו עתרמ ןירת וכינ זַא דנארגב אר

 :דהדב ץוע דוכ ןאתסכאת

 - ארפ אראה ראכו רור ורוב .ישתא רנאר

 הדיורדאנ יאה השוכ אי הל יאה הפאבו דַרינ

 אר ׁשתֶא הכרה דדרנ התכוס יהערזמ אי

 :דַהדב ץע התַבְלַא תסַא התכורֿפַא
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 םיטפשמ

 הנר בכ ורכ רפס אי תומש

 י דוכ היאסמַה דזנ באבסא אי לופ יסכ רנגַא

 הדידוד ץֶכש ןָא הנאכ זאו דראדנ תנאמַא
 דַר ןאדננ וד דוש אדיפ דו האנרה דוש
 בחאצ האננָא דושנ התפרנ דוד רנאו :דיאמנ
 םֶכח את דנרוָאיב םאכה ךוצהב אר הנאכ
 לאומַא רב אר דוֿכ תסַד איִא הכ דוש
 :הנ אי תסא הדרכ וארד שױכ היאסמה
 תכרו דנֿפסותו נאלאו ןאג זַא יתנאיכ רה רד
 אעדַא ןֶא רַב יסכ הכ הדש םנ וִנ רַהו
 דוש :הככב אדכ הוצהב רד כה רכא נפ

 דנכ םֶּכה אדכ הכ םאדכ רה האנג רבו
 רנא :דיאמְנ דב דוכ היאסמהב ןאדננ וד
 ירַנְנאָנ אי ידנֿפסונ אי ואנג אי ינאלא יסב
 דכימב ןָאו דָהֶד תנאמא דוכ היאסמהב רניד
 דוש הדידזד אי דוש התסכש שיאפ אי
 ןאימ רד  דנואדכ םסק :דשאבנ ידהאשו

 לאמב אר דוכ תסד הכ דנׁש הדאהנ וד רה
 שכלאמ ספ תסא הדרכנ זארד שיוכ היאסמה
 ' זַא רנא ןכיל .:דהדנ ץוע ואו דנבב לובק
 :דאד דָיאב ץנע שבתאצב רש הדידוד וא

 דָרְוָאיב תדאהַש יארב ארנָא דש הדירד רנַאו

 :דהדנ ץוע הרש הדירד יאר
 תיראע דוכ היאסמה וא ינאווַח יסכ רגַאו
 שבחאצו דרמ אי תסַכְׁש ןָא יאפו תֿפרנ
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 םיטפשמ
 :דאד דיאב ץוע התבלא דובנ שהארמה
 דיאבנ ץוע דוב שהארמה שבחאצ רגַא אמָא
 הֶדָמָא היארְכ יארְב דש היארְכ רנַאו דאד
 :הוב
 .ברפ .דובנ דזמאנ הכ אר ירתכד יפכ רגַא
 דיאבימ התבלַא דש רתסבמה וא אב הדאד
 שרדפ האנרהו : דזאס שיוכ ָהחוכנמ ןז ארוא
 קפאומ דַהְד ודב ארוא הכ דשאבנ יצאר
 :דאד דיאב ודב דקנ ןאנקשוד רהמ
 :ראדנמ הדנז אר רנודאנ ןז

 הניָארה דנכ תבראקמ ינאויח אב הכרה

 | | :דוש התשכ
 ינאברק סבו הֶוהי זַא רינג יאדכ יארב הכרה

 :דדרנ ךאלה הּתַבלַא דנארדנ
 םלט וא רבו דינאסרמ תיֹדַא אר יברנ
 :דידוב בירנ רצְמ ןימז רד הכ ארז דינכמ
 האגרה :דינכמ םלט ימיתָי אי נז הויב רב
 הכ חארפ ןמ רמ ואו .ידרכ סלט וא רב
 םדאוכ באנחסמ ארוא ךאירפ התבלא דרוָא
 אר אמשו דוש לעתשמ ןמ םשכו :דומרפ
 דנוש הויב אמש ןאנו תשכ םַהאוכ רישמשב
 | : םיִתָי אמש ןארספו
 היאסמה הכ ןמ םוק זא יריקפב ידקנ רגַא
 אב ראוכ אבְר לִתַמ ידאד ץרק דשאב ות
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 זמר - גכ בכ | ורכ.רפס אי תומש
 םיטפשמ ,
 :ראדנמ וא רב דוס נח ןכב ראהבב ל

 ײ יתפרג ורנב אר דוכ היאסמה תכר רנא
 :ןכ דב ודב באתפא בורג וא לבק ארנא 2

 ל יארְב סאבלו וא ששופ טקֿפ ןֶא הכ אריז
 רגַאו דבאוכב זוג הֶּג רד ספ תסוא ןדב

 תבאָנָא הנָארה דרוָא רב דאירֿפ ןמ דמ
 :םתְסה םירכ ןמ הכ אריז דומרפ םהאוכ
  תַנעְל אר דוכ םֹוק סיארו ונמ אזסאנ אדכב
 :ףכמ

 = רובאת :דוכ/ןכ .ריסעו הלג רבטיוררוא הב
 ןמב אר דוכ ןארספ הדאז תסכנו אמנמ

 ל ןכב ןינְנ דוכ .ןאדנפסוגו ןאואנ אב :הדב

 הר רדו דנאמב דוב רדאמ במ סב הבה
 :הדב ןמב ארַנָא ןימתשה
 * אר יתשונו דישאב סדקמ ןאדרמ ןמ יארבו
 ארנָא .דירוכמ דנש הדירד ארמצ רד הכ
 , : דיזאדניב ןאנס דזנ

 3ב באב

 א ןארירש אבו הדמ ראשתתנא אר לטאב רבב
 :יהד נורד תדאהש הכ ןשמ ןאתסאדמה
 ג העֿפארמ רדו ןכמ דב למע יארב יראיסב ריפ
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 | ףארַחְנָא יארב ינכס יריתכ תעבאתמ ץֶחמ
 | :ונמ קח
 :אמנמ וא יראד ףרט זינ ריקפ העפארמ רדו
 יתפאי אר דוכ ןמשד אלא אי ןאנ רַנַא
 וא מ ארנָא התבלא דשאב הרש םנ הכ
 ריז אר דוכ ןמשד אלא רַנַא :רַנָאיב זאב
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 = ןאדרנור וא ןדאשנ זַאו יתפאי הדיבאוכ שראב
 :ייאשנב דיאב וא הארמה ארנָא התבלַא יתסה

 הרתוכ הא יעד רד אר דוכ רקפ קח
 האנגיבו אמנ באַנַתְנֶא נורד ךמַא זא :זאסמ
 - הכ אריז ןאסרמ לתקב אר חלאצו
 : דרמש םהאוכנ לדאע אר

 : דזאסימ נב אר ןאקידצ ןכסו דנכימ רוכ
 זא הכ ארז אמנמ םלמ ברג ץבש רבו

 אר ןאיאניב תושר הכ אריז רוכמ תושרו

 .  ףצמ ןומז רד הכנונ דיראד רַבֿכ .ןאבירג לד
 אר דוכ הערזמ לאס ה. :ףךוב בחו

 = ןימתפה רד ןכיל :ןכ עמנ אר שלוצְחמְו ראכב
 ות [ את ןכ ךרתו ראדנב ארנָא
 :דנאמ יקאב ןאשיא וא הָננָאְו דנרוכב ןָאזַא
 = ןאתסכאת אב ןיננמה דנרוכב ארַחְצ תאנאויַח
 תר שש :אמנ למע דוכ ןותז ןאתְכרֶדו
 םארָא ןימתפה ור רַדו זאדרפב דוכ לנשב
 ךסּפו דנכינ םארָא תנאלאו תואג את ןכ

248 



 טמר גכ  נורכ הרפס אי תומש
 םיטפשמ

 ג אר הָננָאו :דננכ תַחארַתְסַא תנאמהמו תזינכ
 ןאיאדכ םאנו דיראד האגָנ םַא התפנ אמשב

 : דושנ הדינש תנאבז זא דינכמ רָכד אר רינ
 יןמ יארב דיע הבתרמ הס לאס רַה רד
 וט הכנאננו ראד האנָנ אר ריטפ דע :ראד האננ
 ריטפ ןאנ חר תֿפה םא הדומרפ רַמַא ארת
 אריז .ביִבָא האמ רד עמ ןאמז רד רוכב
 סַכ יהו ידמָא ןוריב רֵצַמ זא ןָא רד הכ
 רעו ::דנשנ רצאה תסד יהה ךמ רוצאב

 הערזמ רד הכ אר דוכ תאלנ רבונ דאצה
 יתקו לאס ָךַכָא רד אר עמָנ ךיעו יהתשאכ
 :יהדרכ עָמָג ארחצ וא אר דוכ לצאה הכ

 . תנארוכד המה הבהרמ הס לאס רה רד .
 = ינאברק ןוכ :דנוש רצאח הָיהְי דנואדכ רוצחב
 ןארדגמ ראד היאמ .רימכ ןאנ אב ארמ
 רבונ :דנאמנ יקאב חבצ את ןמ דע היפו
 דוכ יאדב הָוהְי הנאכב אר דוב ןימז ןיתסבנ
 זפמ שרדאמ רש רד אר הלאבו רוָאיב <

 כ םתסרפומ ות יור שיפ יהַתְׁשַרֿפ ןמ ךניא
 ןאדב הדומנ תשפאחמ האר רד ארת את

 א זא :דנאסַרְב םא הדרכ אייהמ הכ ינאבמ =

 זאו ןנשב ארוא זאוָאו שאב רדח אב וא
 אר אמש ןאהאננ ארז אמנמ דרמת וא
 : תסוא רַד ןמ םאנ הכנוג דיזרמָא דחאוכנ
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 נכ ורב רפס אי תומש נר
 םיטפשמ

 םַא התֿפנ הָננָאבו ידינש ארוא לוק רנַאו כ
 ףלאכמו תנאנמשד ןמשד  הניִארה ידומנ למע

 ןמ התשרפ ארז :דוב םהאוכ תנאֿפלאבמ 5
 ןאָיִּתִחו ןאירומא הב ארתו דורימ ות יור שיפ
 דינאסר דהאוכ ןאיסּוביו ןאיִויִחו ןאיִנאעְנָּכו ןאיזירפו

 4 כ

 תדאבע אר אהנָאו אמנמ הדנס אר ןאשיא
 התבלַא ןכמ ןאשיא יאה ראכ קפאומו ןכמ
 אר ןאשיא יאה תבו זאס םדהנמ אר אהנָא

 אר יראמיבו דהד תכרב ארת בָאו ןאנ את
 :דרַכ םַהאֹוכ רוד ות ןאימ זַא

 = דוב דהאוכנ דאזאנו הדננכ טקס תנימז רַדו יי

 :דרכ םהאוכ םאמת אר תיאה זר הראמשו
 דאתסרפ םהאוכ ות יור שיפ אר דוכ וכו

 רייחתפ יסרב ןאשידב הכ אר ימֹוק רהו
 ות שיפ אר תנאנמשד עימנו תכאס םהאוב

- U 

 ור שיפ אה רובנח :תכאס םהאוכ ןאדרנור
 ןאינאענכו ןאוח את דאתסרפ םהאוכ ות

 אר ןאשיא :דננארב תרוצח זַא אר ןאָיִּתִחְו כ
 האר םהאוכנ ות רוצה וא לאס ךי רד
 ארחצ תאנאויחו דדרנ ןאריו ןימז אדאבמ
 שיפ וא אר ןאשיא :דנוש הדאז ות רב

 רש ריתכ את דנאר םהאוכ ןירדתב ות יור
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 | דייאמנ תדאבע אר דוכ יאדכ הוה :ןכשב הנ

 = ןאיאדכ :תֿכאס םהאוכ ךאלה אר ןאשיאו
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 אנר גכ נורכ רפס אי תומש

 םיטפשמ |
 א זא ארת ךודחו :ידרנ ףרצתמ אר ןימה
 את אֹרְהַצ זאו ןיתסלפ ָךֶהַב את םֹולק רחב
 ןֶא ןאנכאס אריז םַהֶד רארק תארפ ָךֶהַנ
 ןאשיאו דְרפס םהאוכ אמש תסדב אר ןימז

 ע אב :דנאר יהאוכ דוכ יור שיפ וַא אר
 % רד :דֶנבמ דֵהֲע ןאשיא ןאיאדכ אבו ןאשיא
 ןמ רב ארת אדאבמ דנושנ ןכאס ות ןימז
 תדאבע אר ןאשיא ןאיאדכו דננאדרנ יצאע .

 :דשאב ות יארב ימאדו ינכ

 רב באב
 א ות איב אלאב דנואדכ ךמ תפג השמבו

 ךיאשמ זַא רפנ דאתפהו אּוהיִבָאו בֶדְנו ןרָהַאו

 י אהְנִת הָשמו :דינכ הדנס רוד זַאו לארשי
 דננאינ ךידזנ ןאשיאו דיאיב דנואדכ | ךידזנ

 : דנָיאינ אלאב וא קארמה סוקו
 ג קמַחו דנואדכ ןאנכס המה הדמָא השמ ספ
 םוק ימאמְתו תפנ זאב םוקב אר םאכְחַא ןיא
 הכ ינאנכס המַה דנתֿפנ באוָנ רד ןאבז ךיב
 :דרוָא םיהאוכ אָנב תסַא התפנ דנואדב
 יתשננ אר דנואדכ ןאנכס ימאמְת השמו.

 הוכ יאפ רד יחבלמ התסאכרב ןאדאדמאבו
 לארשי ׁטְבס הדזאוד קפאומ ןותס הדזאודו
 ח לארשי ינב ןאנאוָנ זַא יצָעְבו :דאהנ אנב
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 הרכ מ םבפ א תומש -- בנה
 םיטפשמ

 דנדינארדג ינתכוס יאה ינאברקו דאתסרפ אר
 דנואדכ יארְב ןאואנ זַא יתמאלְס יאה ינאברקו
 = בכ אר ןוכ- ףצנ השמו :דנדרב הבד

 תבדמ רַב אר ןוֿכ ףַצו תכיר אה ןנל רד
 םֹוק עמסב התפרג אר דַהע באתכו :דשאפי

 התפג דנואדכ הָננָארה דנתפנ ספ דנאוב
 : תפרג םיהאוכ שונו דרכ םיהאוכ תסא
 תפנ הדישאפ םוק רבו תפרג אר ןוכ השמו"

 ןיא עימנ רב דנואדכ הכ ידהע ןֶא ןוכ ךניא

 | : תסֶא התְסַב אמש אב ןאנכס
 רפנ דאתפהו אוהיִבֲאו בֶדְנְו ןרָהא אב השמו 5

 לארׂשי יאדכו : תפר אלאב לארשי ךיאשמ ואי
 זַא יתענצ לֶּתַמ שיאה יאפ ךיװ דנדיד אר
 .רַד ןאמסָא תאד ךננאמו ףאפש ךובכ תוקאי

 דוכ תסד לארׂשי ינב ןארורס רבו :אֿפצ *
 דנדְרוכו דנדיד אר אדכ ספ דראדננ אר
 | : דנדימאשֶאו
 אלאב הוכב ןמ דמ תפנ השמב דנואדכו*

 הרֹותו יננס יאה חול את שאב אננָאו איב
 אר ןאשיא את םַא התשונ הכ אר ימאכחאו

 סֶדאכ אב השמ ספ :םהַד ותב ייאמְנ םילעת *
 | אלאב אדב הוכב השמו תסאכרב עשוהַי דוב

 אנניא רד אמ יארב תפג ךיאשמ הבו :דמַא ד
 "  אנאמה םידרנרב אמש ךזנ את דינכ קו
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 בה הכ דב  ןורכ-רפס אי תומש
 | המורת

 הכרַה ספ דנשאבימ אמש אב רוחו ןרהַא
 וט הָׁשֹמ ןונו :דורב ןאשיא דזנ דראד ירמא
 ורפ אר הוב רבא ..דמא בב יהוכ עב
 9 רארק יניס הוכ רב דנואדכ לאל : תֿפרג
 זורו דינאשופ ארנָא רְבַא תר ששו תֿפרנ
 רד אדנ רַבַא ןַאימ וַא אר הַׁשֹמ ןימתֿפה

 " הדנזוס שתֶא לתַמ דנואדכ לאלנ רטנמו :דאד =
 :'דוב> הוכ = הלק רב לארי ינב רט

 " הוכ זארפב הדש לכאד רבא ןאימב הֵׁשֹמו
 הוכ רד בש לָחְנו זור לַהָנ השמו דמָא רב
 5 : דנאמ

Si as 

 | הב כאב

 א :תפג הדרַּכ באטְכ אר השמ דנואדכו
 איאדה ןמ יארב הכ נב לארשי .ינב הת
 יאיאדה דרנאיב לַד לימב הכרה זַא דנרוָאיב
 ןאשיא זא הכ איאדה תסַא ןיאו :דירינב ארמ
 י ןאוגְרַאו דרוגאלו :ננרבו הרקנו אלט דירינימ
 ה ךרס נוק תסופו :זב םשפו ךואנ ןאתכו זמרקו

 יארְב ןנורו :םיטש בונו זכ תסופו הרש
 יארבו חסמ ןננר יארב הדאו אה נארג

 ייאה ננסו קיקע יאה גנסו :רטעמ רוכב
 ח יסדקמו ימאקמו :דִנַב הניסו דבָא יארב יעצרמ
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 חכ  נורכ .רפס - אי. תומש דךנר

 | המורת
 ןכאס ןאשיא ןאימ רד את דנזאסב ןמ אֹרְב

 זא םַהָד ןאשנ ותב הָננָא רה קפאומ :םוש =
 ןינְנְמִמ ׁשֵבאבְסַא עימנ הומו ןכסמ הנומנ
 : דיזאסב

 .וד שלוט הכ דנזאסב םיטש בוָנ זא יתובאתו י
 : שידנלבו םינו עארְד ךי שצרעו םינו עארד

 .ץלאכ יאלטב ארנָאו :דשאב סינו עארד ךָי *
 רבו ןאשופב ןוריבו ןורד זַא ארנָא ןאשופב

 שיארבו :זאסב ןירז יִנאת ףרט רהב שרבז *
 ראהנ רב אר אהנָאו זירְב ןירז ָהְקְלַח ראהנ
 שפרט ךי רב הקלח וד ראדנב שא המיאק
 בּונ זא אצע ודו :רנד ףרט רב הקלח ווי
 ןָאו :ןאשופב אלטב אר אהנָאו זאסב םיטש +

 פרט רַב הכ ייאה הקְלַח רד אראה אצע
 אהנַאב אר תובאת את ןארדנב דשאב תובאת =

 ::.תובאת יאה הקלה רד אה אצעו :דנראדרב וט
 ןָאו :דושנ התשאד רַב אהנָא זַאו דנאמב יט

 -תובאת רד םהְדִמ ותב הכ אר יתדאהש
 ץלאכ יאלט זַא אר תַמְחַר ַתָכַתו :ראדנב +

 | עארד ךי שצרעו םינו עארד וד שלוט זאסב
 אר אהנָא זאסב אלט זא יבורכ ודו :םינו ח

 תמחר תכת ףרט וד רה זא יראככרֶנ זא
 הנד .יבורכו רס ןיא רד יבורכ דיו :זאסב =

 : תמחר תכַת זַא אר ןאיִבורְכ זאסב רס ןָא רד
24 
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 הנר הכ = נורכ רפסי אי תומש

 המורת
 יאה לאב ןאיבורכו :זאסב שפרט וד רה רב
 תמחר תָּבִתו דננכ ןֶהַפ ןֶא רכז רב אר דוכ
 ןאשיא יאה יורו דננאשופב דוב יאה לאבב אר
 ףרטב ןאיבורכ יאה יורו דשאב . רנידכי וסב

 רב אר תמהר הכת :רשאב תמהב םכח
 ותב הכ אר רתדאהשו האדנב תובאת תג

 ות אב אְננָא רדו :הנב תובאת רד םהדימ
 תמחר תְכַת יאלאב זאו דרַכ םהאוכ תאקאלמ
 תדאהש תובאת רַב הכ יבורָכ וד ןאימ זַא
 הראב רד תפנ סהאוכ ןכס ות אב דנשאבימ
 רמא ארת לארשי ינב תַהְנב הכ ירומא המה
 : דומרפ םהאוכ
 וד שלוט הכ זאסב םיטש בוָנ זא ינאוכו

 םינו עארד ךי שידנלבו עארד ךי שצרעו עארד
 ינאתו ןאשופב ץלאכ יאלטב ארנָאו :דשאב
 רדקב יהישאחו :זאסב שפרט רהב אלט זַא
 הישאח יארבו זאסב שפארטאב תשנְנא ראהְנ
 ראהנו :זאסב ףרט רה זא ןירז ינאת שא
 רב אראה הֶקְלַו זאסב שיארב ןירז הקלח
 הקְלחו :ראדנב שא המיאק ראהָנ השונ ראהְנ
 אה הנאכ את דשאב הישאח רבארב רד אה

 :ןאוָכ ןתשאדרב יארְב אה אצע תהנב דשאב .
 אר אהנָאו זאסב םיטש בוָנ זא אראה אצעו

 :דנראדרב אהנאדב אר ןאוָכ את ןאשופב אלטב =
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 הכ | ןורכ רפס אי תומש
 המורת

 שיאה הלאיפו אה םאָנו אה הסאכו אה ןָחצו
 זאסב דנזירימ ינתכיר יאיאדה אהנָאב הכ אר
 המרקת ןאנו :זאסב ץלאכ יאלט זא אר אהנָא
 :ראדנב ןמ רוצהב השימה ןאוכ רב אר

 ְךְרָג זאו זאסב ץלאכ יאלט זא ינאדנארגו
 - היאפו שא הדעאק דוש התכאס ןאדנארנ יראכ

 זא שיאה לגו שיאה ביסו שיאה הלאיפו שא
 ןוריב שניפרט זא הכאש ששו :דשאב ןאמה
 ףרט ךי זַא ןאדנארנ הכאש הס ינעי דִיָא

 הס :רגיד רט וַא ןאדנארָג הכאש הסו
 הכאש ךי רד ילגו יביס אב ימאדאב הלאיפ
 הָּכאש רד ילנו יביס אב ימאדאב הלאיפ הסו
 ןאדנארנ זא הכ יהכאש שש רד ןינגמַהו רגיד
 הלאיפ ראהַנ ןאדנארְנ רדו :דיָאמ ןוריב
 :דשאב אהנָא יאה לת אה ביס אב ימאדאב

 הבאש וד ריז יביסו ןָא הכאש רד ריז יביסו +
 יהכאש שש רב ןָא הכאש וד ךיז יביסו ןָא
 אה ביסו :דִיא ימ ןוריב ןאדנארנ זא הכ
 ךי זא ינעי דשאב ןאמה זַא שיאה הכאשו
 "וארב 3ארַנ תפהו :ץלאכ יאלט יראכ ךרנ
 ןַא יאלאב רב אר שיאה ארנו זאסב ןָא
 :דנהד ייאנשור ארנָא יור שיפ את ראדגב
 :דשאב ץלאכ יאלט וא שיאה יניסו אה רינלגו
 . יאלט הנ ךי זא שבאבסא המַה אב שדוכ
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 זנר וכ הכ = ןורכ רפס אי תומש
 המורת |

 מ אהנָא הכ שאב האגָאו : דוש התכאס ץלאכ
 ותב הוכ רד הכ אהנָא ַהנומנ קפאומ אר
 :יזאסב רש הדאד ןאשְנ

 וכ באב

 א ךזאנ ןאתכ הדרפ הד זַא אר ןכסמו
 אב יזאסב זמרקו ןאוגראו דרונאלו הדיבאת
 אר אהנָא רהאמ נאסנ תענצ וא ןאיבורכ
 תשבו תסיב הדרפ ךי לופ :אמנ ביתרת
 המהו עארד :ראהנ הדרפ ךי ןבע עארד

 הדרפ ננפ :דשאב הזאדנַא ךי אראה הדרפ
 אב הדרפ נפו 'דשאב התסניפ רנידכי אב
 ו רב דרונאל יאה ינדאמו :החסעפ רנד
 זאסב שינתסתפ ב7 כב יהדרפ רה באב
 םווד .ינתסויפ רד ינוריב  הדרב ראנכ רבו

 ה זאסְב הדרפ ךי רד ינדאמ האננפ :זאסב ןיננ

 = רד =הכ - הדרפ ףאנכ רכ ררדאמ הוה
 ינדאמ הכ ימסקב זאסב תסַא םווד ינתסוופ
 המכת האננפו :דשאב רנידכי לבאקמ אה
 אב אה המכת הב אראה הדרפו זאסב ןידז
 :דשאב ךי ןכסמ את זאס התסנפ רנידכי
 םשפ יאה הדרפ זא אר ןכסמ יאלאב ַהַמיֵכו
 :ןכ תֶסרד הדָרַפ הדזאי ןָא יארבו זאסב זב

 | | J ח הדרפ ךי ץרעו עארד יס הדרפ ךי תמ 2
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 המורת
 ךי הדרפ הדזאי רה ַהזאדנַאו עארְד ראהְנ
 הדרפ ששו אדנ אר הדרפ ננפו, ; דשאב
 שיפ אר םשש הדרפו זאס התסניפ .אדנ אר
 ךאנכ רב ינדאמ האָננַפו :ןכ אלוד המיֿכ יור
 ואסב תסא ןוריב ײתסנופ רד הכ יהדרפ
 .הד הפ יהדרפ ראנכ רב ינדאמ :האננפו
 ןיננרב המכת האננפו :תסַא םווד ינֲתסיֿפ
 ןארדנב אה ינדאמ רד אראה המכתו זאסב
 ךי את זאס התסיפ םה אב אר המיכו
 יקאב הכ המיכ יאה הדרפ יתדאיח :השאב
 זא תסא הדאיז הכ הדרפ ףצנ ינעו דשאב
 וא זַא יעארדו :דוש ןאזוא המיכ תשפ
 הדרפ לוט רד הכ ףרט ןָא זַא עארדו ףרט
 ןכסמ ןיפרש רַב דשאב הדאז המָיְכ יאה
 :דשופב ארנָא את דוש ןאזיוִא בנאָנ וד רה זַא
 הדש ךרס נוק תסופ זַא המיכ יארְב יששופו

 :ןֶא רבז רב זכ תסופ זא יששופו זאסב
 ןכסמ יארב םיטש ָבוְנ זא םיאק יאה התכתו
 רה ץרעו עארד הד התכת רה לוט :זאסב
 ה התכה רה רדו :םינו עארד- די התכת
 התכת המהו דשאב רנידכי הירק הנאבז
 "יארב אה התכתו :זאסב ןינג אר ןכסמ יאה

 בונֵנ ףרט זא התָכַת תסיב ינעו זאסב ןכס
 ןָא ריז רד הרקנ היאפ להָנו :ינאמי תמסב
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 טנר וכ גורכ רפס אי תומש

 המורת
 די ריז - היאפ וד טעו .זאסב התכמ תסיב
 < רז היאפ ודו שא הנאב וד יארב :ההפת
 כ בֶנאָנ יארְבו : שא הנאבז וד יארב התְכַת דִי
 התֿכת תסיב לאמש רט זא ןכסמ ךניד
 = וד ינעי אחנָא הרקנ היאפ להנו :דשאב
 התכת ריז היאפ ודו התָכַת ךי ריז היאפ
 גג יברנ בנאנ וא יכסמ בפאומ יאנבר רוב
 ג ןכסמ יאד השונ יארבו :זאסב התכת שש

 = לצו ריז זאו :זאסב התכת וד שרכאומ רד
 אב הקלה די רד .זינ אלאב אתו וש הדרב
 דושב ןינְנ וד רה יארבו דנש התסניפ -םה
 הכ דשאב התכת תשהו :דשאב השונ וד רַה רַד
 היאפ הדזנאש הרקנ זא אהנָא יאה יאפו
 היאפ ודו התָכַת ךִי רז היאפ וד ינעו דשאב
 :רניד התכה אב

 ט זַא ננפ זאסב םיטש ָבונ וא אה דנב תשפו
 ט תשפ נפו :ןכסמ ףרט ךי יאה התכת יארְב
 רד ןֵכְסַמ רניד ףרט יאה התֶּבַת יארְב דָנַּב
  חכ יטסו דנב תשפו : ברנמ תמסב שרבאומ
 רס ןָא את רס ןיא זַא תסאה התכַת ןאימ
 = הקלו ןאשופב א:טב אראה הּתָכִתו : דרדנב

 הנאכ את זאסב אלט זַא אר אהנַא יאה |.
 אראה דנב תשפו דשאב אה דנב תשפ יאה <

 ל ןכ אפ רב אר ןכסמ ספ :ןאשופב .אלמב
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 ך5- בורכ- רבס אי תומש סר

 = המורת
 הדאד ןאשנ ותב ָהוכ רד הכ יהנומנ קפאומ
 : דש

 | ןאתכו זמרקו ןאוָנְרַאו דֶרונאל זא יבאָנֲת *
 נאסנ תַעְנצ זא זאסב הרש הדיבאת ךֹואנ
 ארנאו :דוש התכאס ןאיבורכ אב רהאמ
 הדש הדישופ םישטש בוָנ ןותְס ראהָנ רב
 אלט זא אהנָא יאה באלקו ראדגב אלטב
 : דוש םיאק הרקנ היאפ ראהנ רבו דשאב

 תובאתו ןכ ןאזוָא אה המכת ריז אר באָגְחְו א
 רואיב באָנַח ןורדנאב אָכנָא רד אר תדאהש

 לא סדק זא אמש יארְב אר סדק באָנְחּו
 אר תַמְחַר תכתו :דרכ דהאוכ אדָנ סאדקַא יי

 סאדקא לא סדק רד תדאהש תובאת רב
 אר ןאדנארנו באָנֲח ןוריב אר ןאוכו :ראדנב הל

 .ןאוָכו ראדנב ןֵכְסַמ יִבּונְנ ףרטב ןאוָכ רבארב

 יהֵדְרַו :ןכ אפ רב ןַא ילאמש ףרטב אר +
 ןאוקראו | דרָננאל זַא ןכסמ ָהזאורד יארְב
 תענצ זא הדש הדיבאת ךזאנ ןאתכו זמרקו

 בוָנ זַא ןותס נפ הדרפ יארבו :זאסב זארט <
 באלקו ןאשופב אלטב אר אהנָאו זאסב םיטש
 ננפ אהנָא יארְבו דשאב אלט זַא אהנָא יאה
 :זירב ןיִנְנַרְב היאפ
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 אסר זכ נורכ רפס אי תומש

 המורת

 | וכ באב
 ננפ שלוט זאסב םיטש בג זא אר חבדמו

 דשאב עברמ חבדךמו עארד גנפ שצרעו עארד
 ראהְנ רב אר שיאה הכאשו :עארד הס שידנלבו
 ןאמה זַא שיאה הכאשו זאסב שא השונ
 שיאה ןנלו :ןאשופב ְננַרְב הב ארנַאו דשאב
 זאדנַאכאכו זאסב שרתסכאכ ןתשאדרב יארב אר
 שיאה רמנמו שיאה לאנננו שיאה םאנו שיאה
 שיארבו :זאסב נרב זא אר שבאבסא ָהמַהו
 הכבש ןָא רבו זאסב ןיננרב ךבשמ ינאד שתא

 שַא .השונ ראהָנ רב ייִנְנְרִב הקלה ראהנ
 ראדנב חַבְּדִמ ראנכ ריז רד ארנָאו :זאסב
 אצע ודו :דסרב חבדמ ףצנב הכבש את
 םיטש בג זא אה אצע זאסב חבדמ יארְב
 אצעו :ןאשופב ָגנרב הב אר אהנָאו דשאב

 אה אצעו דננארלנב אה הקלח רד אראה
 ארנָא את דשאב חבדמ ףכט וד כב רב
 זאסב אה התלת זַא ףונמ ארנאו :דנראד רב
 דש הדאד ןאשנ ותב הוכ רד הבנאננמכ
 : דוש התכאס רוט ןיאב
 תמסב בוֹונ  ףרטב זאסב אר ןכסמ ןִתַצְו
 הדיבאת דזאנ ןאתכ זא ןֶחַצ יאה הדרפ ינאמי
 :ףרט ךיב עארד דצ שלוטו דשאב הדש
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 וב נהכ רפס אי. תומש בסר

 | המורת

 תֶסיב אהנָא יאה הנאפו תֶסיִב שיאה ןותסו י

 תשפו אה ןותס יאה באלקו דשאב נב זַא
 ןיננמהו :דשאב הרקנ זַא אהנָא יאה דנב א

 הכ דשאב אה הדרפ שלוט רד לאמש ףרשטב
 ןָא ןותס תסיבו דשאב עארד דצ אהנָא לוט
 באלקו דשאב ננרב וא אהנָא היאפ תסיבו
 הרקנ זַא אהנָא יאה דְנַב תשפו אה ןותס יאה

 | :דשאב
 יאה הדרפ ברגמ תמסב ןְחַצ ץרע יארבו
 הד אהנַא יאה ןותכו דשאב יעארד האננפ
 בנאנב ןחצ ץרעו :הד אהנָא יאה היאפו
 :דשאב עארד האננפ עולט תמס וא קרשמ

 עארד הדזנאפ הזאורד ףרט ךי יאה הדרפו ד
 :הס אהנָא יאה היאפו הס אהנָא יאה ןותסו

 ןותסו יעארד הדזנאפ רגיד ףרט יאה הדרפו וט

 :הס אהנָא יאה הָיאפו הס אהנָא יאה
 זא יעארד תסיב הדרפ ןִחַצ הזאורד יארבו
 הדיבאת ךֹואנ ןאתכו זמרקו ןאונרַאו דרונאל

Ls 
4 

1s 
- 

 - זמ

 . שיאה ןותסו דשאב וארט תענצ זא הדש

- 
 יאה ןותס המה :ראהָנ שיאה היאפו ראהנ -

 הרוק יאה דנב תשפ אב ןחצ דרנאדרג

 .הרקנ וַא אהנָא יאה באלקו דוש התסויפ
 | :דשאב ננרב זא אחנָא יאה יאפו

 .האננפ אנרה רד שצרעו עארְד דצ ןָהַצ לוט =
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 חכ וכ | ורב רפס אי תומש
 הוצת |
 ךזאנ ןאתְכ ,זא עארד נפ שידנלבו עארד
 :דשאב ְננרְב זא שיאה יאפו הדש הדיבאת

 ' קמחו יתַמְדַּכ רה יארְב ןכְסמ באבסַא המהו
 : דשאב ְננַרְב זא ןְחצ יאהכימ המהו שיאהְכומ

 קייפ
 ןנור הכ אמרפ רַמַא אר לארשי ינב ותו

 דזנ ייאנשור יארב הדש הדיבוכו יפצמ ןותיז
 ןשור "אמיאד אה גארנ את דנרוָאוב ות
 הכ יהדרפ ןוריב עאמַתְנָא המיכ רד :דוש
 שנארספו ןרָהַא תסא תדאהש רבארב רד

 תסרד ארנָא דנואדכ רוצהב חבצ את םאש וא
 לסנ ָךָעַב "אלסנ לארשי ינב יארב ןיאו דננכ
 :השאב ידַבֲא ָהצירפ

 הב כאב
 זַא ו אב אר שנארספו ןרָהַא דוכ רדארב ותו .

 יארְב את רנָאב דוכ דונ לארשי ינב ןאימ |
 אּוהיִבָאְו בדו ןרהא ינעי דנכב תנאהכ ןמ
 יאה תכרו :ןרהַא ןארספ רמתיִאו רעלֲאו
 תניח תזע ּתַהְנב ןרַהַא תרדארב יארְב סדקמ
 ןאשיא הכ ינאלד אנאד עימנב ותו :זאסב
 הכ וגב םא התכאס רפ תמכה חורב 7
 סידקת יארב דנזאסב אר ןרַהַא יאר תכר
 תַכַרְו :הנכ: תנאהכ .ןמ יארב את וא רחב
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 דפאו דנב הנס תסניא דנזאסימ הכ ייאה
 ןיא דנברמכו המאמעו זרטמ ןהאריפו אדרו
 ןרהַא תרדארב יארב אר סדקמ יאה תכר
 :דנכ תנאהכ ןמ ַתהָנב את דנזאסב שנארספו
 ןאתכו זמרקו ןאונךאו דרונאלו אלט ןאשיאו
 | :דנהינב אר דב
 ומרקו ןאוגראו דרונאלו אלט זא אר דפאו
 נאסנ תענצ זא הדש הדיבאת ךֹואנ ןאתכו
 הראנכ וד רב אר ׁשֿפתַכ ודו : דנזאסב רַהאמ
 רפא ךאנה :דוש התסויפ את דנדנויפ הב שא

 ןאמה זאו תענצ ןאמה זַא תסא ןַא רב הכ

 ןאונראו דרונאלו אלט זַא ינעי דשאב הנראפ
 גנס ודו :הדש הדיבאת ךואנ ןאתכו זמרקו

 הב אר לארשי ינב יאה םאנו רינב עזנ
 רב אר ןאשיא םאנ שש :ןכ שקנ אהנָא
 גנפ רב אר ןאשיא יקאב םאנ ששו ננס דִי
 = שאקנ תענצ זא :ןאשיא רלות קפאומ ריד
 לארׂשי ינב יאה םאנ םתאכ שקנ לתמ ננס
 אר אהנַאו אמנ שקנ גנס וד רה רב אר
 אר ננס וד ןָאו :ןכ בצנ אלט יאה קוט רד
 ה נפ אה ראדנב דפא יאה ףתכ רָּב

 םאנ ןרַהַאו דשאב לארשי ינב יארב יראגדאי
 רב וכ ףתכ וד רכ אר ףןאשיא נאה

 :דראד רַב יראנדאי יארב דנוארכ
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 הסר חכ | נורכ רפס אי תומש

 הוצת |
 יאלט זא ריננז ודו :זאסב אלט זַא קוט ודו
 הדש הדיניפ םהב באנט לַתַמ זאסב ץלאב
 קוט רד אר הדש הדיניפ םהב רינו רד :ןאו

 תענצ וא אר תלאדע ךנב הניסו :ראדגב אה
 .ארנָאו זאסב דפא ראכ קפאומ רַהאמ נאסנ

 ךיאנ ןאתְכו זמרקו ןאוגְרַאו דרונאלו אלט וא
 דשאב אלודו עברמו :זאסב הדש הדיבאת
 עיצרתב ארנָאו : בנו ךִי שצרעו בנו ךַי שלוט
 אה .יננפ זא התסר ראהנב נעו אה: גנכ

 רַמְחַא קיקע לווא התסר -הכ ןכ עצרמ
 ' םווד התסרו :דשאב דרכה רפצא תוקאו <

 י התסהו :דיֿפס קיקעו דובכ תוקאיו ןאמרהב .
 םראהנ התסרו : תשמנו םשיו רהלַא ןע םייס
 דוכ יאהתסר רד אהנָאו בשיו עזנו דָנרבו
 םאנ קפאומ אה ננסו ;דוש הדנאשנ אלט אב
 הדזאוד ןאשיא ימאסא קבאטמ לארשי ינב יאה

 הָדזאוד יארב ךי רַהו םתאכ שקנ לָתַמ דשאב =
 :דשאב שמסא קפאומ טַבַס
 הרש הדיגיפ םהב יאה ריגנז דנב הניס רבו

 הניס רבו :זאסב ץלאכ יאלט זַא באנט לתַמ
 הקלח וד ןָאו זאסב אלט זא הֶקְלַת וד דנב =

 וד ןָאו :ראדנב דנב הנס ףרפ וה רב אפ
 רב הכ יהקלה וד ןַא רב אר אלש רב

 רניד פס רדו :ראדנב תסא נב היפ: ₪
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 חכ נורכ רפס אי תומש
 הוצת

 נב הב קש וה ןא רד אר ריננז וד ןא
 :ראדנב שיפ ףרטב דופא ףתַכ וד רבו
 רס וד רב אר אהנָאו זאסב ןירז הקלח ודו
 דופא ןורדנַא ףרטב הכ ןָא ראנכב דְנָב הניס
 [אפב ןירז רניד הקלח ודו :ראדגב  תסא
 בנאנב ןייאפ זא דופא ףתַכ וד רב אר אהנָאו
 ראנז רכז רב ןָא טתסַײפ רבארב רד שיפ
 שיאה הקלחב אר דנב הניסו :ראדנב דֹוֿפַא
 הב דרננאל ראונ הב דופא יאה הקלה רַב
 הניס אתו דשאב דופא ראנז יאלאב את דנַדְנַב
 יאה םאנ ןרָהַאו :דושנ אדְנ דֹוֿפַא זַא דנב
 לד רב תלאדע דנב הניס רב אר לארשי ינב
 הכהב רוש לכאד סדקב הכ .יתקו רוכ
 = רראדרב 'אמיאד יראנדאי  תהנב דנואדכ
 תלאדע נב הנס רד אר םיִמתו םירואו
 הכ יתקו דשאב ןרהַא לד רַב את ראדנב
 לארשי ינב תלאדעו דיאָיב דנואדכ רוצהב
 ה אד הנואדכ רוצהב דוכ לד רב אר
 : דוש' לַמֲחַתֹמ
 :זאסב דרונאל זַא "אמאמת אר דֹוֿפַא יאדרו
 יהישאחו דשאב שטסו רד רס יארְב יפאכשו
 = ןאבירנ לַּתַמ נאסנ ךאכ זא שפאכש דרגאדרג
 האנא שנמאד רדו :דושנ הדירד את הרז

 ךרנאדרג זמרקו ןאוגכַאו דְרונאל זא זאסב אה
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 זסר חכ | ןורכ רפס אי תומש
 הוצת

 רהב אהנָא ןאימ רד ןירז יאה לגנװ שנמאד

 יי יראנַאו ןירז יהלננזו יראנַאו ןירז יהלגנז :ףרט
 הל דשאב ןרַהַא רב רדו :אדְר ןמאד ךרנאדרנ

 אהנַא זאוָא את דנכימ תמדכ הכ ימאננה
 ףוצהחב סרק רד הב . ימאננה תש + הדונש

 דיִאימ ןוריב הכ ימאגנהו דושימ לכאד דנואדכ
 :דרימנ את
 לתמ ןָא רבו זאסב ץלאב יאלט וַא יהכנתו
 :ןכ שקנ הֹוהְי יארְב תייסודק םתאכ :שקנ
 רב אה דנכ הב ידרואל האוב רנה
 דהאוכ המאמע ינאשיפ רב דשאב המאמע
 ןרָהַא את דשאב ןֹרָהַא ונאשיפ רַבו :דוב
 דניאמנימ ףקו לארשי ינב הכ יתאפוקומ האננ
 דוש למחתמ ןאשיא סדקמ יאיאדַה ָהמַה רד
 רוצחב את דשאב וא ינאשיפ רַב 'אמנאד ןָאו
 :דנוש לובקמ דנואדכ
 , זַא יהמאמעו ףאבב אר ךואנ ןאתַכ ןהאריפו
 זארט תַעְנצ זא ידנב רַמַכו זאסב ךזאנ ןאתכ

 :זאסב
 מ תַהְנבו זאסב אה ןהאריפ ןרָהא ןארַסְפ יארְבו

 ןאשיא יארבו זאסב אה דִנב רָמכ ןאשיא
 מ רדארבו :תניח תוע תהְנב זאסב אה המאמע
 אהנַאב וא הארמה אר שנארספו ןּרַהַא דוב

 אר ןאשיאו ןכ חַסַמ אר ןאשיאו ןכ התסארָא .
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 - תנאהְכ ןמ  יארב את אמנ סידקתו ץיצכת
 תרוע רתס יארב ןאתכ יאה המאנריה : דננכ
 :דסרב ןאר את רמכ זַא הכ זאסב ןאשיא
 המיכב הכ ימאננה דשאב שנארספו ןרַהֶא רבו

 דנא חבדמ דמ אי דנוש לכאד עאמתַנא
 למחתמ אדאבמ דניאמְנ תמדכ סדק רד את
 וא דעבו יו יארב יא דנרימבו דנוש האננ

 :תסא ידֵבֲא הצירַֿפ שתיירד יארב וא

 טכ באב

 .יארב ינכימ ןאשידב הכ יראכ תסָא ןיאו

 = תנאהְב ןמ תהנב את ןאשיא ןדומנ סידקת
 ןאנו :רינב ביע יב נוק ודו הלאסונ די דננכ
 קיקרו ןנורב התשרס ריטפ יאה ץרקו ריטֿפ
 זא אר אהנָא ןנורב הדש חסמ רךיטפ יאה

 = דבס ךי רד אר אהנָאו :זאסב םדננ םרנ דרָא

 ודו הלאסוג אב דבס רד אר אהנָאו ראדגב
 הזאורד דזנ אר שנארספו ןרַהֶאו : ןארדגב ןוק

 .לָסֹנ בָאב אר ןאשיא הדרוָא עאמַתְנא המי

 הב אר ןרַהַא התפרג אראה תכר ןָאו :הדב
 התסארַא דנַב הניסו דוֿפַאו דופא יאדרו ןהאריפ

 המאמעו :דנב הב "יו רב אר דופא ראנזו ןכ
 הב אר . תייפורק :רפפאו הנב שרס רב אר

 = רַב התפרג אר חֶסַמ ןגורו :ראדנב המאז:ע
208 

A 



 טסר טכ נורכ רפס אי תומש

 הוצת :
 אר ׁשנארספו :ןכ חסמ ארואו זירב שרס
 אה ןהאריפ הב אר ןאשיא הדרוַא ךידזנ
 שנארספו ןרַהֶא ינעו ןאשיא רבו :ןאשופב

 רב אראה המאמעו דנב הב אה דנב רמכ
 יהצירַֿפ ןאשיא יארב תנאהכו ראדנב ןאשיא
 אר שנארספו ןרהא סַפ דוב דהאוכ ידבא
 עאַמְתַנָא המֿכ שיפ אר הלאסונו : אמנ ץיצכת
 אר דוכ יאה תסד שנארספו ןֹרָהַאו ןאסרב
 * רוצחב אר הלאסוגי :דנראדנב הלאסונ רס רב
 :ןכ חבד עאמתְנא המיכ רד דזנ דנואדכ
 = תבדמ יאה ךאש רב התֿפרַנ הלאסונ ןוכ זַאו
 רב אר ןוכ יקאבו ראדנב דוכ תשננָא הב
 5 אשחא הכ אר היפ ַָהמהו :זירב חבדמ ןאינב
 ודו תסַא רנְנ רב הכ ידיֿפסו דנאשופימ אר

 תסא אהנַא רב הָכ הפ הב אר ההר 2
 : הלאסונ תשונ אמא :ןאזוסב חבדמ רב התפרנ *

 שתֶאב ודְרא ֹוַא ןוריב אר שנינרכו תסופו אר

 :תסַא האננ ינאברק אריז ןאזוסב

 וט דוכ יאה תסד שנארספו ןרהאו רינב נוק דיו
 חבד אר קו :דנראדנב נוק רס רב אר
 :שאפב חבדמ דרנאדרנו רינב אר שנוכ הדרכ

 ' הנאפו אשחַאו רבב שיאה העטקב אר וקו =
 אה העטק רַב אר אהנָאו יושב אר שיאה -

 ח חבדמ רב אר עק םאמתו :הנב שרסו
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 טכ נורכ רפס אי תומש
 הוצת

 ינתכוס ינאברק דנואדכ יארְב אריז ןאזוסב
 גארְב ןיִׁשתֶא ינאברקו ובשוכ רֶטעו תסא
 :תסַא דנואדכ

 יאה תסד שנארספו ןרהַאו רינב אר םוֹוד גוק ספ
 חבד :אר גוקו :דנראדגב גוק רק רַב אר דוב
 הכאה שנ המרנכו רינב שנוכ זא הדרכ
 תסאר תסד תסש הבו שנארספ שוג המרנבו ןרַהַא
 ראדנב ןאשיא תסאר יאפ תסש הבו ןאשיא

 זאו :שאפב תבדמ דרנאדרנ אר ןוכ יקאבו
  םסמ נוה זאו תסא חבדמ רב הכ ינוכ
 הכו תו: םכרו ןרהא רב ארנָא התפרנ
 שאפב "ו אב שנארספ תכרו שנארספ
 אב שנארספ תכרו שנארספו שתכרו וא את
 הבנדו אר ןוק היפ ספ :דנוש סידקת ייו
 רננ ידיפסו דנאשופימ אר אשְחַא הכ יהיפו
 קאסו תסַא אהנָא רב הכ יהיפו הדְרנ ודו
 ץיצְכַת ינאברק נוק הכ אריז ריגב אר תסאר

 המ ינגור ןאנ ץרק ד אנ ההר הר -:תסא כ

 הוגהב הב אר ריטב ןאנ דבס .וא קקר

 ןרהא תסדב אר המה ןיאו :תסַא דנואדכ

 ָהידָה יארב אר אהנָאו הנב שנארספ תסדבו

 אר אהנָאו : ןאבנָנב דנואדכ ךוצחב ינדינאבנג
 .ינתכוס ינאברק יארב התפרנ ןאשיא תסד זא
 רשע דנואדכ יארְב את ןאזוסב חבדמ רב
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 אער שכ | ןורכ רפס אי תומש

 = הוצת

 ןישתַא ינאברק ןיא הכ אריז דשאב ובשוכ
 ײ אר ץיצְכִת ינאברק נוק הניסו : תסא דנואדכ
 .יארב ארנָא התפרג תסא ןרֶהֶא יארב הכ

 ןָאו ןאבְנְנב דנואדכ רוצחב ינדינאבננ ַהידַה
 :דשאב ימ ות הצמ
 5 ןוק זא הכ אר העיפר קאסו ינדינאבננ הניסו
 הדינאבְננ ׁשנארסְפו ןרֶהֶא ץיצָכִת ינאברק
 = ןרָהַא ןָאזַא ןָאו : יאמְנ סידקת דש התשאדרבו
 יִדָבַא הצירפב לארשי ינב בנאָנ זא שנארספו
 תסַא העיפר ָהידָה הכ אריז דוב דהאוכ
 ינאברק זַא לארשי ינב בנאָנ זַא העיפר הידַהו
 דהאוכ דנואדכ יארְב ןאשיא יתמאלס יאה
 = ןאזא וא זַא דעב ןרַהֶא סדקמ םכרו :דוב

 הסַמ אהנָא רַד את דוב דַהאוכ שנארספ
 ל ןישנאָנ הכ ןהאכ ןָא הר תֿפה : דנוש ץיצכתו
 עאמַתְנַא ַהַמַכבּו שנארספ זַא דשאבימ וא
 אר אהנָא דנכימ אר סדק תַמְדֹֿב הדש לכאד =

 : דשופב

 א שתשונ התֿפרנ אר ץיצכת ינאברק גוקו
 + שנארספו ןרָהאו :ןכ זפְבָא סדק רד אר
 דנס רד הכ נאנ אב אר נתק תש
 * הכ ינאנָאו :דנרוכב עאמַתְנַא המיכ רדב תסא
 הראפכ אה זיִנ ןידב דוכ סידקתו ץיִצְכִת יארב
 ץכש ןכיל דנרוכב אר אהנָא דנדש הדרכ |
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 כ שם שו

 םכ נורכ רפס אי תומש בער

 הוצת

 א -תפא סדקמ :הכ אריז .דרוכנ יבננא ד
 חבֹצ את ןאנ זַאו ץיצְכְת ַהָיִדִַה תשונ זא יזיִנ <

 הל

 wr יי

 ןנ מ

 ארנָאו ןאזוסב שתאב אר יקאב ןָא דנאמ יקאב
 ןרהאב ןאנגמה : תסא סדקמ הכ אריז דנרובנ
 רַמָא ותב הַגנָא קפאומ אמנ לַמע שנארַסְּפו
 : אמָנ ץיצבת אר ןאשיא זור תֿפה םא הדומרפ
 תהנב הר רה אר האננ ינאברק הלאסונו
 יהראפַכב זאס רהאט אר חבדמו ןכ חבד הראֿפכ
 סדקמ את ןכ חקמ ארנָאו ינכימ ןֶא רב הכ
 כ הפאבכ הבדמ יארב הר תֿפה :דוש
 דהאוכ סאדקַא סדק חבדמו זאס סדקמ ארנָאו

 : דשאב סַדקמ דנכ סמל אר חבדמ הכרַה דוב
 דיאב חבדמ רב הכ ייאה ינאברק תסָא ןיאו
 : התסויפ זור רה הלאסכי הָרַב וד דינארדנ
 נה רכבו. ןב הבד תבצ רד אר הרב די

 םרנ דרֶא זא ךי הדו :אמנ חבד רצע רד אר
 הדיבוכ ןנור ןיה עבר ךַי אב הרש התשרֶס

 וארְב בארש ןיה עבר דו ינמכיר הידה יארבו
 הב אר הני הרבו :דוב דחאוכ הרב רה

 חהבצ ַהָדַה קפאומ ןָא יארְבו ןכ חבד רצע

 רטע את ןארדנב ןָא ינתכיר הידַה קֿפאומו
 :דשאב דנואדכ יארב ןישתַא ינאברקו וב שוכ

 דזנ אמש יאה לסנ רד ימיאד ינְתכוס ינאברק ןיא
 רוצהב דוב דהאוכ עאמתְנִא הַמיכ .הזאורד

272 3 
 ב



 ג

ruth 

 גער ל טכ  גורכ רפס אי תומש
 | הוצת |

 םנכימ תאקאלמ אמש אב הכ ייאָנ רד דנואדכ
 מ לארשי ינב אב אָננָא רדו : םיוג ןכס ותב אָננָא את
 : דוש סדקמ ןמ לאלָנ זא את םנכימ תאקאלמ
 יי ןרַהַאו םנכימ סדקמ אר חבדמו עאמַתְנֲא ַהַמָיְכו
 ןמ יארְב את םנכימ סידְקִת אר שנאספו
 : + דננכ תנאהב
 ה ןאשיא יאדכ הדש ןכאס לארשי ינב ןאימ רדו
 יאדכ הוי ןמ הכ תסנאד דנהאוכו : םשאבימ
 רצַמ ןימז זא אר ןאשיא הכ םתסה ןאשיא
 םוש ןְכאס ןאשיא ןאימ רד את סַא הדרוָא ןוריב

8 

 : םתסה ןאשיא יאדכ הֹוהְי ןמ

 ל באב
 א ארנָא זאסב רוכב ןדינאזוס יארב יחבדמו

 וע דשאב יעארד שלוט :זאסב םיטש בוג זא

 וד שידנלבו דשאב עברמ ינעי יעארד שצרעו |
 ארנָאו :דשאב שדוכ וַא שיאה ךאשו עארד .\.

 רהב שיאה בנאָנו שחטס ןאשופב ץלאכ יאלשטב |
 שדרנאדרנ אלט זַא ינאתו אר שיאה ךאשו ףרש |

 שנאת ךיז רד שיארְב ןירז הקלח ודו :זאסב 4+
 אהנָא שפרט וד רַה רב שא השוג וד רַב זאסב =

 אה אצע יארב דשאב אה הנאכ אהנָאו זאסב אר

 ה אראה אצעו :דנראד רב אהנאדב ארנָא את

 : ןאשופב אלטב אר אהנָאו זאסב םיטש בוֶג זַא
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 ל ורכ רפס אי תומש דער
 אשת יכ

 תדאהש תובאת יורב ור הכ יבאָנִח שיפ ארנָאו י

- 

- 

 אי

 בי

 רז רב הכ תמחר יסדכ לבאקמ רד תסא
 תאקאלמ ות אב הכ ײאָנ רד תסא תדאהש
 < רוכב ןרָהַא דאדמאב רַהו :ראדנב םנכימ

 :גארְג הכ יתקו דנאזוסב ןָא יור רב רטעמ
 : ןונ רצע רדו :דנאזוסב ארנָא דיארָאימ אראה
 דנאזוסב ארנָא דנכימ ןשןר אראה גארְנ ןרַהַא
 לסנ רַד דנואדכ ךוצהב ימיאד רוכב את
 ינאברקו בירג ךוכב ניה :דשאב אמש יאה
 ינתכיר הידהו דינארדנמ ןָא רב יהידהו ינתכוס

 רב הבתרמ ךִי ילאס ןֹרֲהַאו : דיזירמ ןָא רב
 האננ ינאברק ןוכב דנכ הראפכ שיאה ךאש
 ןֶא רב הבתרמ ךי ילאס תסַא הראפכ יארְב הכ
 יארב ןָא הכ אריז אמש יאה לסנ רד דנכ הראפכ
 : תסא סאדקַא סדק דנואדכ

 פ פ פ
 יתקו :תפנ הדרכ באטכ השמב דנואדכו
 הדרמש בסַח רב אר לארשי ינב הראמש הכ
 ןאָנ הידפ סכרַה האננָא יריגימ ןאשיא ןאנדש
 ןאשיא  הכ ימאננה דַהד  דנואדכב אר דוכ

 ןאשיא ןדרמש ןיח רד אדאבמ יראמשימ אר
 יוסב הכרה :דוש תדאח ןאשיא רד ייאבו

 ו דהנב ארניא .דרדנימ ןאנרש הדרמש
 ךי הכ סְדק לאקְתִמ קפאומ לאקתַמ םינ
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 הער ל ורב רפס אי תומש
 אשת וכ

 לאָקִּתַמ םינ ןיאו תסַא טאריק תסיב לאקתמ
 הלאס תסיב זא סכרה :תסַא דנואדכ הודה
 דרדגב ןאגדש הדרמש יוסב הכ רת אלאבו'
 וש זַא דנמ תלוד :דהדב אר דנואדכ הידה
 דַהָדִנ רתמכ ריקֿפו דַהַדנ הדאיז לאקִתמ םינ
 ואה ןאָנ הראֿפכ וארְב יהידָה הכ ימאננַה
 = זא אר הראֿפַכ דקנו :דנהדימ דנואדכב דוכ

 רי

 המוכ תמדכ יארְב ארנָא התפרג לארשי נב |
 .יראגדאי לארשי ינב יארְב את הדב עאמתנָא
 יאה ןאֵנ תַהָנבו דשאב דנואדכ רוצהב
 :דנכ הראֿפכ ןאשיא
 הי יצנה :תפנ הדרכ באטכ השמב :דנואדכו
 שא היאפו זאסב ננַרָב זא ןתסש יארב זינ

 עאמַתְנַא המיכ ןאימ רד ארנָאו ננֵרְב וא
 = ןרהַאו ;ורב ןא רד בַאְו ראדנב בדמו

 :דניושב ןָא זַא אר דוכ יאפו תסד שֶנארַסְּפו

 כ דנוש לֿכאד עאמַתְנָא המיכב הכ ימאגנה .
 יארב הכ יתקוו דנרימב אדאבמ דניושב בָאב
 ןישתֶא יאה ינאברק ןדינאזוסו ןדרכ .תַמְדַכ

 האננָא :דניִא דידוננ חבדמב דנואדכ תַהְנב

 דנרימב אדאבמ דנושב אר דוכ יאפו תסד

 שתיירדו וא יארב ינעו ןאשיא ָיארְב ןיאו

 :דשאב ידַבָא הצירפ לסנ דעב 'אלסנ
 ג ותו :תפג הדרכ באטְכ אר השמ דנואדכו
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 ל ורכ רפס אי תומש
 אשת יב

 דצנאפ הדיכְנ רמ זא רינב ץאכ תאירטע
 תסיוד ןַא ףצנ רטעמ  ינינראד זַאו לאקתַמ
 |: תסיוד הרירדלא בצק זאו לאקְתַמ האננפו
 לאקַתַמ דצנאפ הכלס זאו :לאקְּתַמ האננַפו
 :ןיה ךִי ןותז ןגור זַאו סדק לאָקְתִמ קפאומ
 ירטע זאסב אר סדקמ חסמ ןנור אהנָא זַאו
 ןור את דוש התכאס ראטע תענצ וא הכ
 תובאתו עאמַתְנא ָהָמיִכְו :דשאב סדקמ חסמ
 אב אר ןאוְכו :ןכ חסמ ןאדב אר תדאהש
 שבאבסא אב אר ןאדנארנו שבאבסַא ימאמת
 .םכופ .האברק הבדמו :אר רוכב חבדמו

  היאפ אב אר ץןחו שבאבסַא ָהקמַה אב אר
 סדק את אמנ סידקת אר אהנָאו :שא
 דיאמנ סמל אר אהנָא הכרַה דשאב סאדקא
 תסמ אר שנארספו ןרֶהַאו :דשאב סדקמ

 יארב את אמְנ סידקת אר ןאשיא הדומנ
 באטכ אר לארׂשי ינבו :דננכ תנאהְכ ןמ י

 יארְב סדקמ םסמ ןנור תסַא ןיא ונב הדרכ
 ןוכנא צב רבו :אמש ריאה לסנ רד מ
 = דיזאסמ שביכרת קפאומ ןָא לתמו דַנשנ התכיר
 = דהאוכ סדקמ אמש ךזנו תסַא סדקמ הכ אריז
 הכרהו דיאמנ ביכרת ןֶא לָתַמ הכרה :דוב
 זַא לאב הנאנב יצכש רב ןָא זא זי
 :דוש עַטְקְממ דוב םוק

216 

ER ו ORR a ahs Po יו TN ref 7 ו" 

+ 4 e ds . ne + צי ליג : 4 4 

0 xe AN / . 74% . , ו | . 

 ,  Aו 1



  RE Ses Slot ck +: vse iכ ו ו ב כג ו ג %  iyא ו ב קיו ו יד ₪

 זער אל ל  ןורכ רפס אי תומש
 אשת יכ

 * ינעי רינב תאיירטע תפנ השמב דנואדכו

 אב תאיירטע ןיא זַאו הנקו ראפסאו העימ .
 הל זאו :דשאב ױאסמ אה הצח ףאצ ךדנכ
 ראטע תענצ זא ירטע זאסב רוכב אהניא
 םָרנ ארנָא זַא ירדקו :סדקמו יֿפצמו ןיכמנ

 עאמַתְנַא המיכ רד תדאהש שיפ ארנָאו בוכב
 ראדנב םנכימ תאקאלמ ות אב הכ ייאָנ
 קפאומו :דשאב םסאדקַא סדק אמש דנו

 יארב ירניד יזאסימ הכ רוכב ןיא ביכרח
 סדקמ דנואדכ יארְב ות דזנ דיזאסמ דוב
 ןדייוב נאהב ארנא לתמ הכרה :דשאב
 : דוש עַטקנמ דוכ םוק זַא דזאסב
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 עד ב

 אל כאב
 א :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו

 זא אר רּוחְרַּב יִדּואְוְּב לאלצְּב שאב האנָא
 חורב ארואו :םַא הדנאוכ םאנב הֶדּוהְי טבס
 תֿפַרעמו םֶהֿפו תַמָכַחבְו םַא התכאס רפ אדכ
 יאת תאערקכמ עארתכא יארב :ירנה רהו
 ה יארבו :מכ רדאכ רבו הרקת אלמ רצ
 את בונ ירנ דורדו ןֶא עיצרתו ננס ןדישארת

 ןמ ךניאו :דיאמנ לאנתשא יתענצ רה רבי

 זאבנא ןִּב טבס זַא אר ִּמְסיחַאְרָּב בָאיִלָחֶא .
 ןאלד אנאד המה לד רדו םַא התכאס וא
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 אל | ןורכ רפס אי תומש חער
 אשת יכ

 רמא ותב אר הָננֲא את םא הדישכב תמָכַח
 תובאתו עאמתְנֲא ַהַמיַכ : דנזאסב סַא הדומרפ
 ימאמתו תסא ןָא רב הכ תמחר יסרכו תדאהש

 ןאדנארנו שבאבסאו ןאוָכו :המיכ באבסַא ה
 חבדמו :רוכב חבדמו שבאבסא ָהָמַהו רַהאט פ

 היאפו ץוחו שבאבסַא ַהַמַהו ינתכוס ינאברק
 ןרחא וארב סדקמ סאבלו תמדכ סאבְלו :ׁשַא
 נורו :תנאהְכ תַהְנב שנארספ סאבלו ןהאכ
 קפאומ סדק תַהָנב אר רטעמ ךוכבו חֶסמ
 ! דנזאסב םא הדומרפ רמַא ותב הָננָא
 ותו :ת5 הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 התבלַא ונב התכאס בָטאבמ אר לארׂשי ינב
 ןיא הכ אריז דיראד האננ ארמ יאה תבש
 יתיָא אמש יאה לסנ רד אמשו ןמ ןאימ רד
 םתסה הוהי ןמ הכ דינאדב את דוב דקהאוכ

 אר תֶבִש ספ :םנכימ סידקת אר אמש הב +

 סדסמ אמש יארב הכ אריז דיראד האננ
 הנוָארה דנכ תמרהיב ארנָא הכרַה תסא
 | רך ראכ וא רד הכרהו דש התשכ

 שש :דוש עטקנמ דוכ סוק ןאימ זא ץכש וט
 תבש םתפה הר רדו דש הדרכ ראכ זור
 זר רד הכרה תסַא דנואדכ סדקמו םארָא

 ספ :דוש התשכ הניִארה דנכ ראכ תבש
 'אלסנ דנראדב האננ אר תֶבש : לארשי ינב
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 .טער בל אל | נורכ רפס אי תומש

 אשת יכ

 :דנראד יעְרמ ידבַא דקעב אר תֶבַש לסנ ַדְעַב
 " תסידַבַא יתָיָא לארשי ינבו ןמ ןאימ רד ןיא
 ןימזו ןאמסֶא דנואדכ זור שש רד הכ ארז

 הדומרפ םארָא ןימתפה ור רדו תכאס אר
 :תֿפאי תַחארַתְסַא
 " ןאיאפב יִנִס הוכ רד השמ אב אר ונֲתֿפג ןונו
 םוקרמ גנס חול וד ינעי תדאהש ַחְול וד דרב
 :דאד וב אר אדכ + תשנְנָאב

 כל באב
 א ןִדָמָא דורפ רד השמ הכ דנדיד םוק ןוגו

 עמָנ ןרַהַא דזנ םוק דומנ ריכַאה הוכ זא
 ןאיאדכ אמ יארְבו זיכרב דנתֿפנ אריו הדש
 ןיא ארז דנמארכב אמ יור שיפ הכ זאסב
 ןוריב רֶצַמ ןימז זא אראמ הכ השמ דרמ
 :תסא הרש הָנ ארוא םינאד ימנ דָרָוָא
 יאר אלט יאה ראושונ תֿפנ ןאשידב ןֹרָהַא
 אמש ןארתכדו ןארספו ןאנז שוג רד הכ

 : ימאמת ספ :דירוָאיב ןמ דזנ הדרכ ןוריב תסַא
 יאה שונ רַד הכ אר ןירז יאה ראושונ םוק
 :דנדרנָא ןרָהא דזנ הדרכ ןוריב דוב ןאשיא

 ז ארנָא התפרנ ןאשיא תסד זַא אר אהנָאו

 התכיר יהלאסונ וא זַאו דרכ שקנ םלק אב .
 ןיא לארשי יא דנתֿפנ ןאשיאו תכאס הדש
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 בל נורכ רפס אי תומש
 אשת יכ 5

 רצַמ ןימז זַא ארת הכ דנשאבימ ות ןאיאדכ

 יחבדמ דידב ארניא ןרַהא ןונו :דנדרוָא ןוריב
 הנאב רד אבנ ןרחאו .דרכ אנב ןָא שיפ

 ןאדאדמאבו :דשאבימ הֹוהְי דע אדרפ תֿפנ
 דנדינארדג ינתכוס יאה ינאברק התסאכרב
 ןדרוכ יארב םוקו דנדרוָא יתַמאְלְס יאיאדהו
 :דנדש אפ רב בעל תַהְנבו דנתסשנ ןדישונו
 ןרב ריזב הדש הנאור תפג השמב דנואדכו
 ןוריב רֶצָמ ןימז זא הכ ות םוק ןיא הכ אריז
 יקירט ןָא זַא ידוזבו : דנא הדש דסאפ יהֵדרוָא
 הדיזרָו ףארַחְנִא םַא הדומרפ רמַא ןאשידב הכ
 התכאס ןתשיוכ יארב הדש התכיר יהלאסוג
 הדינארדנ ינאברקו הדרכ הדנס ןֶא דזנו דנא
 .דנשאבימ ות ןאיאדכ ןיא לארשי יא  דניוגימ
 דנואדכו : דנדרוָא ןוריב רצַמ ןימז זא ארת הכ
 = ךניאו םַא הדיד אר םוק ןיא תפג השמב
 ראדגב ארמ ןונכאו :דנשאבימ שָכ ןדרנ סוק
 ןאשיא הדש לעתשמ ןאשיא רַב ןמ םשכ את
 : תכאס םהאוכ םיטע םוק ארתו םנכ ךאלַח אר
 הרב ערצת דוכ יאדכ הוי ךמ השמ ספ
 : דוכ סוק רב ות םשַכ ארָג דנואדכ יא תפנ
 ןימז זַא רוָא רוז תסדו םיטע םונק אב הכ

 ארנ : תסא הדש לעתשמ יהדרוָא ןוריב רצִמ
 יארְב אר ןאשיא הכ דנג ןכס ןיא ןאיִרצִמ
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 י שורכ יאדצו תסינ רפס שורכ יאדצ תפנ

 אפר בל | נורכ רפס אי תומש

 אשת יכ
 אה הוכ רד אר ןאשיא את דרוָא ןוריב ידב
 ַתֵרְׁש זַא ספ דנכ ףלת ןימז יור זַאו דשכב
 םוק יהב דצק ןיא דאו דרנרב תב םשש

 קֶחְצִיו םֶקְרְבִא דוכ ןאנדנַב :אמרֿפ עונר שוב

 ןאשיא יארב הכ רנָא דאיב אר  לארשיו
 הכ ימפנ :ןאשידב = הדרוכ .םסכ .דוכ תאכב
 ריתַכ ןאמַסֶא ןאנַראתְס לתמ אר אמש תייר
 הראב רד הכ אר ןימז ןיא ימאמתו םנאדרנ
 את םָשְּכַב אמש תיירדב םַא התפנ ןכס ןָא
 :דאבָא לא דַבַא את דנוש ףֶרַצְתִמ ארנָא
 הב דוב התפנ  הכ ידב ןא זא "דנואדכ סב

 : דומרפ עונר דנאסרב דוכ םוקב

 דמָא ריזב הוכ זא התשנרב השמ האננָא
 אה תנו דוב יו תסדב תדאהש ול ודו
 ןאדבו ףרט ןידב דוב התשננ ףרַט וד רהב
 דוב אדכ תענצ אה חולו :דוב םוקרמ ףרט
 : אה חול רב שוקנמ דוב אדכ הֶתשוְנ התשונו
 י דנדישורכימ הכ אר םוק זאוָא עשוהי ןוָנו

 :תסא גְנֶנ יאדצ ודרא רד תפנ השמב דינש

 :םונשימ אר ןאיננמ זאוָא הכלב תסינ תסכש
 הלאסוגו דיסר ודראב ךידזנ ןוָג הכ דש עקאוו
 לעתשמ השמ םשכ דיד אר ןאנדננכ ץקרו
 אהנָא הדנַכֿפַא דוכ תסד זַא אראה חְולו רש
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 | אשת יכ
 התכאס הכ אר יהלאסוגו :תסכְׁש הוכ ריז אר
 דרוכ ארנָאו דינאזוס שתֶאב התפרג דנדוב
 ינב הדישאפ בָא יור רבו תכאס םֶרָנ הדרכ
 ןיא תפג ןרהאב השמו :דינאשונ אר לארשי
 ימיטע האנג הכ דנדוב הדרכ הָנ ותב סוק
 םיאקַא םשכ תפג ןרֶהַא :ידרנָא ןאשיא רַב
 יסאנשימ אר םוק ןיא ות דושנ התכורפא
 יארב דנתפנ ןמבו :דנשאבימ ידבב ליאמ הכ
 דנמארכב אמ יור שיפ הכ זאסב ןאיאדכ אמ
 ןימז זא אראמ הכ השמ דרַמ ןיא הכ אריז
 ארוא םינאד ימנ תסא הדרָוָא ןוריב רֶצַמ
 דשאב אלט ארַכ רַה םתפנ ןאשידב : הדש הַנ
 רד ארנַאו דנדאד ןמב ספ דנכ ןוריב ארנָא

 : דַמָא ןוריב הלאסוג ןיאו םתכאדנַא שתֶא
 הדש םאגל יב הכ דיד אר םוק הַשמ ןונו
 ייאוסר יארב אר ןאשיא ןרַהַא הכ ארז דנא
 התכאס םאנל יב ןאשיא ןאנמשד ןאימ רד ןאשיא
 הדאתסיא ודרא הזאורדב השמ האננָא :דוב
 ' דיִא ןמ ךזנ דשאב דנואדכ ףרטב הכרה תפנ

 ןאשידב וא :דנדש עמנ יו דזנ יול ינב עימנ ספ
 סכרה דיונימ ןינָג לארשי יאדכ הוהְי תֿפג
 ןאו דראדנב שיוכ ןאר רַב אר דוכ רישמש

 הנכ תפרו דַמָא ודרא הזאורד את הזאורד
 היקב .שיוכ תסודו דוכ רדארב סכרהו
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 גפר בל ורֿכ רפס אי תומש
 אשת יכ

 = השמ ןכס קפאומ יול ינבו :דשכב אר דוב
 הפנ :ראזה הס הב בירק ור: ןא הדו דמדרכ
 = ןתשיוכ חרמַא תפג השמו : דנדאתפא סוק וא
 סכרה יִתֲח דייאמְנ ץיצכת דנואדכ וארב אר
 הרמַא את שוב: .רדארבבו  .דוכ-.רסב הב
 :דַהד תכרב אר אמש
 ל תֿפנ םוקב השמ הכ דש עקאו ןאדאדמאבו
 דנואדכ דזנ ןונכַא דיא הדרַכ םיטע יהאננ אמש
 הראֿפכ אר אמש האננ דיאש םורימ אלאב
 תפגו תשנרב דנואדכ רוצהב הַׁשֹמ ספ :םנכ
 אלט ןאיאדכו הדרכ םיטע יהאנג םוק ןיא הָא
 האגרה ןָאלַא : דנא התכאס ןתשיוכ יארְב
 זא ארמ הנ רנַאו יזרמָאימ אר ןאשיא האננ

 ל השמב דנואדכ :זאס וחַמ יהָתִשְוְנ הכ תרתֿפד
 רתפד זא ארוא תסַא הדרכ האננ הכרַה תפג
 אר םוק ןיאו ורב ןונכַאו :םזאס וחַמ דוכ
 ייאמנ האר םא התפנ ותב הכ ייאָנ ןאדב
 דימארכ דהאוכ ות יור שיפ ןמ ַָהתְשְרּפ ךניא ןכ

 זַא אר ןאשיא האננ ןמ דקפת םֹי רד ןכיל
 הל דנואדכו :דרַכ םהאוכ תסאוכזאב ןאשיא
 הכ אר יהלאסונ אריז תָּכאַס אלתבמ אר םוק
 : דנדוב התכאס דוב התכאס ןתֶהַא
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 אשת יכ

 גל באב
 אנניא זַא הדש הנאור תפנ השמב דנואדכו

 יהָדרְוֲא רב רַצְמ ןימז זַא הכ םוק ןיאו ות ןכ וכ

 בוקעיו קחצװ םֶהְרְבַא יארב הכ ינימז ןאדב
 אטע ות .תיירדב ארנָא םָא התפנ הדרוכ ססק
 םתסרפימ ות יור שיפ יהתשרפו :דרכ םהאוכ
 ןאיוחו ןאיזירפו ןאיתחו ןאירומַאו ןאינאענכו
 הכ ינימזב :דרכ םחאוכ ןוריב אר ןאיסובו
 אמש ןאימ רד הכ אריז תסיראנ דָהשו רישב
 < אדאבמ יתסַה שכ ןדרג סוק הבנוָנ םִיֶא ימנ

 :םזאס ךאלה האר ןיב רד ארת
 םתאמ דנדינש אר דב ןאנכס ןיא םוק ןונו
 הנ דוכ רב אר דוכ רוז םכעהו דנתפרג
 אר לארשי ינב תפג השמב דנואדכו :דאהנ
 יהטחל רנַא דיתסה שכ ןדרנ סוק אמש ונב
 םזאס ךאלה ארת אנאמה םִיָא ות ןאימ רד
 את ןכ ןוריב דוכ זַא אר דוכ רז ןונכַא ספ

 רויז לארשי ינב ספ :םנכָנ ות אב םנאדב

 תב רו א ברוה לכנ וא אכ דוכ יאה
 התשאדרב אר דוכ המיֿב השמו :דנדרכ
 דז ודדא זַא רוד האנ רכשל ןוריב ארנָא
 הכ דש עקאוו דימאנ עאמַתְנַא ַהַמיִכ ארנָאו
 עאמתַנַא המיכב דובימ הֹוהְי בלאט הכרה
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 הפר גל נורכ רפס אי תומש
 אשת יכ

 :תפדימ ןוריב דוב האנ רכשל נראכ הב
 תפרימ ןוריב המוכ וסב הֶשמ הכ ימאננהו
 המיֿכ רדב יכי רה התסאכרב םוק ימאמת
 את תסירננימ השמ בקע רדו דאתסיא ימ דוכ
 5 לכאד המוכב השמ ןונו :דשימ המיכ לכאד
 ימ המיב רדב הדש לזאנ רבא ןותס דשימ
 ןונו :תפנמ ןכס הָשמ אב אדכו דאתסיא
 המיכ רד רַב אר רבַא ןותס םוק יִמאמְת

 סכרַה התסאכרב םוק המה דנדידימ הדאתסיא
 .אב .דנואדכו :דרכימ הדנס דוב המיב רב
 אב הכ יצכש לַּתַמ תפנימ ןכס ורב ור השמ
 תשנימרַב ודראב ספ דלג ןכס דוכ תסוד

 המיכ וַא ןאוָנ ןּונְוַּב עשוהי וא םדאכ אמַא
 :דמַא ימג הרמ
 : ןיא ייונימ ןמב ות ךנא תפנ דנואדכב השמו
 הכ ייהד .ימנ הבכ ארמ ותו רבב אר םוק
 ארת יהַתֿפג ותו יתסרפימ ארכ ןמ הארמה
 ץיפ ןמ רוצה רד 'אציִאו םסאנשימ םאנב

 ירטנ רוטנמ תקיקַחְלא יפ רנא ןָאְלַא :יהתפאי
 את זומָאיִב ןמב אר דוכ קירט םַא הדש ות
 םבאו ץיפ ות רוצה רדו םסאנשב ארת
 ות םוק הפיאט ןיא הכ אמרפב הצחאלמו

 + ארתו :.דמָא דכאוכ ןכ יור תפנ :דנשאבימ .

 וט האגרה דרכ ץרע וב : דישכב םהאוכ ימארָא
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 כ ורכ .רפס אי-תומש- ופר
 אשת יכ

 אריז :רּבמ אנניא זַא אראמ דיִאיִנ ות יור-יפ
 רוטנמ ות םוקו ןמ הכ דושימ םולעמ יג הָנב
 אב ות ןדמָא זא הנ איִא םיא הדש ות רטנ
 הכ ייאה םוק עימָנ זַא ות םוקו ןמ ספ אמ
 :דש םיהאוכ זאתממ דננמז יור רב
 הכ זונ אר ראכ ןיא תֿפנ השמב דנואדכ
 ןמ רשנ רד הכ אריז דרכ םהאוכ יהתפנ

 דרכ ץרע : םקאנשימ םאנב ארתו יָתַפאִי ץיפ ה
 :ייאמנב ןמב אר דוכ לאלְנ הכנָא יעדתסמי

 ות יור שיפ אר דוכ ןאסַחַא ימאמת ןמ תפנ ש
 .אדנ ות יור שיפ אר הוהי םאנו םראדנימ
 .םתסה ףואור הכרה רב םנכימ תפארו םנכימ
 :םמסה םיחר הכרה רַב דרכ םהאוכ תמחרו

 ןאסנָא אריז דיד ינאות ימנ ארמ יור תפגו כ
 דנואדכו :דנאמב הדנת דניב ארמ דנאות ימָנ יט

 הרכצ רב ספ תסא ןמ דזנ ימאקמ ךניא תפג
 ןמ לאלנ ןוָג הכ דשימ עקאוו :תסיאב
 ארתו םראדנימ הרכצ ףאכש רד ארת דרדנימ
 :םנכ רובע את דינאשופ םהאוָּכ דוכ תסדב

 יאפק את תשאדרב םהאוכ אר דוכ תסד ספ >
 :דוש ימנ הדיד ןמ פר אמַא יניב ארמ
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 דל ורֿכ רפס אי תומש

 אשת יכ

 דל באכ
 לתַמ יגנס חול וד תפג השמב דנואדכו

 רב הכ אר ינאנכסו שארַתב דוכ יארב ןילווא
 אה חול ןיא רַב יתסכשו דוב לװוַא יאה חול
 ןאהאגחבצו ןש רצאח ןאדאדמאבו :תשונ םהאוכ
 רב ןמ דזנ אָננָא רדו איב אלאב :יניק הוכב
 אלאב ות אב סכנהו :תסיִאב הוכ הלק
 דושנ הדיד הוכ ימאמת רד זינ סכניהו דִיָאיִנ
 :דנכנ ארָנ הוכ ןיא ףרטב הנ המרו הלו
 דישארת ןילונַא לתַמ יננס חול וד השמ ספ
 דַמָא אלאב יִניֵס הוכב התסאכרב ןאדאדמאבו
 ודו דוב הדומרפ רמַא ארוא דנואדכ הכנאנג
 דנואדכו :תשאדרב דוכ תסדב אר יננס חול
 דאתסיאב יו אב אְננֶא רד הדש לזאנ רבַא רד
 שיפ דנואדכו :דאד רד אדנ דנואדכ םאנבו
 הוחי .חכ -דאד רד אדנ .הדרכ רובע מ

 ריתכו םשכ רידו ףואורו םיחר יאדכ הָוהו
 יארב תַמָחִר הדנראד האננ :אפוו ןאסַחֶא
 כָל האננו ןאיצעו אטכ הדנזרמָאו ןאואזה
 הכלב תשאדג דהאוכנ אזסיב זגרַה אר האננ
 ןארספ ןארספו ןארספ רב אר ןארַדַּפ יאיאטכ
 : תפרג דחאוכ םראהנו םייס תשפ את ןאשיא
 :דךרכ הננס הדאהנ ןימזב וה :רדווב השמו
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 ל בורפ רפס אי תומש ' חפר

4 

 | אשת יכ
 רוטנמ תקיקחלא יפ רנא דנואדכ יא תֿפת
 רד דנואדכ הכנָא יעדתסמ םַא הדש ות רטנ
 שָכ ןדרנ םוק ןיא הכ אריז דיאיב אמ ןאימ
 זנמָאיב אראמ ָהאנו אטכ ספ דנשאבימ
 | :זאסב דוכ תארימ אראמו
 ימאמָת רטנ רדו םדנכימ ידהע ךניא תפג
 ימאמת רד הכ םנכימ בינע יאה ראכ ות םוק

 .דשאב הדשנ הדרכ אה תמא עימְנ רדו ןאהְנ

 ןאשיא ןאימ רד ות הכ ימוק ןיא ימאמתו |
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 אריז דיד דנהאוכ אר דנואדכ ראכ יתסַה
 ידאכ דרכ םהאוכ ות אב הכ יראכ ןיא הכ
 רמא זורמא ותב ןמ אר הגנָא :תסא ךאנלוה
 יור שיפ זא ןמ ךניא ראד האננ םיאמרפימ
 ןאיִוֲחו ןאיזירפו ןיאיתחו ןאינאענכו ןאירומא ות
 שאב רדח אב :דנאר םהאוכ אר ןאיסוביו
 יורימ אָננאדב ות הכ ןימז ןֶא ןאנכאס אב הכ
 : דשאב ימאד אמש ןאיִמ רד אדאבמ ידנבנ דהע
 דיזאפ םדָהנמ אר ןאשיא יאה חַבּדִמ הכלב
 ואשיא םירישֶאו דינכשב אר ןאשיא יאהתבו

 רדאבע אר רג יאדכ ראהנז : דייאמנ עטק אר
 = דוינ יאדכ תסא רויג וא םאנ הכ הוהי אריז אמנמ

 דנבמ דהע ןימז ןָא ןאנכאס אב ראהנז : תסא
 דזנו דננכימ אנז ןאשיא ןאיאדכ בקע זא אלָאו
 0 | 0 רועד ארתו דננארדנימ ינאברק ןאשיא ןאיאדכ
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 טפר .דל נורכ רפס אי תומש .
 אשת יכ

 = זאו :ירוכימ ןאשיא יאה ינאברק זַאו דניאמנימ
 וו ירינימ דוכ ןארספ יארב ןאשיא ןארַתבּד

 .אנז דוכ ןאיאדכ בקע זא ןאשיא ןארתכד |
 ןאיאדכ ורופ רד אר אמש ןארספ האננָא דננכ | =

 " התכיר ןאיאדכ : דומנ דנהאוכ אנז בכתְרמ דוכ
 :זאסמ ןתשיוכ וארְב הרש
 " ריטפ ןאנ זור תפהו ראד האנְנ אר ריטפ דע
 רד ןײעמ תקו רד םדומרפ רמַא ארת הכנאננ
 = םיבָא האמ רוד הכ ארז רוכב בא האב
 = דיאשנ אר םחר הכרה :ידמָא ןוריב רצַמ וַא
 ות ישאומ זַא רוכד הדאז תסכנ רַהו תסנמ ןָאזא
 כ הדאז תסכנ יארבו : דנפסונ זא הנ ןאנ זַא הנ
 יהדנ  היִדפ רנאו הדב היִדפ יהרב גאלא
 תנארספ זא הדאז תסכנ רהו ןכשב אר שנדרנ
 תסד יהת ןמ ךוצחב סכניהו הדב הידפ אר

 | : דושנ רצאח

 מ אר תֶבש ןימתפה זורו שאב לונשמ זר שש |
 תָבש דאצְח רדו ראיש תקו רד ראד האננ |
 יי ראד האגנ אראה התפה דעו :ראד האננ אר |

 רד עמנ דעו םדננ דאצח רבו רע ונעו
 יי תנארוכד המה הבתרמ הס ילאס :לאס לױהת <

 : דנוש רצאח לארשי יאדכ הָוהְי דנואדכ ךוצחב =
 ינ דָנאר םהאוכ ות יור שיפ זַא אראה תמא הכ אריז

 הכ ימאננהו דינאדרג םהאוב עיסנ ארת דודחו | >
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 דל נורכ רפס אי תומש
 אשת וכ

 רוצחב את ײָאימ הבתרמ הס לאס רה רד
 ארת ןימז סכנה יוש רצאח דוכ יאדכ הוהי
 אב ארמ ינאברק וכ :דרכ דהאוכנ עמט
 את תספ דיע ינאברקו ןארדנמ היאמ רימכ
 הנאכב אר דוכ ןימז רבונ ןיתסכנ : דנאמנ חבצ
 - ךיש רד אר הלאנובו רוָאיב דוכ יאדכ הוהי
 :זפמ שרדאמ
 סיונב ות אר ןאנכס ןיא תֿפנ הֶשמב דנואדכו
 אבו ות אב דהע ןאנכס ןיא בסחב הכ אריז
 אָננָא בש לָהְנְו זור לַהָו :םַא התסב לארשי
 ואו דישוננ בָאו דרוכנ ןאנ הדוב דנואדכ דזנ

 : תשונ אה חול רב אר םאלכ הד ינעי דָהַע ןאנבס
 יננס חול ודו דמָאימ ריזב יִנִס הוכ זא השמ ןוגו
 ריזב הוכ זַא הכ ימאננה דוב השמ תסד רד
 בבסב הכ תסנאדנ השמ הכ דש עקאו דמָאימ
 :דישכרדימ יו הרהָג תסופ וא אב יונֲחֿפנ
 דנדיד אר הֵׁשֹמ לארשי ינב עימנו ןרַהא אמא
 דנדיסרת ספ דשכרדימ וא ַהרהָנ תסופ ךניא הכ
 = דנאוכ אר ןאשיא הָשמו :דניָאיב וא ךידזנ הכ
 דנתשנרב וא-דזנ תעאמנ ןאראדרס המהו ןרַהַאו
 המה ןָאזַא דעבו : תפ+ ןכס ןאשידב השמו
 רד דנואדכ הננָאו דנדמָא ךידזנ לארשי ינב
 : דומרפ רמַא ןאשידב דוב התפנ ודב יניס ַהוכ

 דש נראפ ןאשיא אב ןתֿפג ןכס זַא השמ ונוי
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 אצר הל דל ורכ רפס אי תומש

 להקו -
 * רוצחב הָׁשמ ןות .:'דישכ דוכ ור רב יבאקנ
 דנכ וגתפנ יו אב הכ דשימ לכאד דנואדכ
 וא ןדמָא ןוריב את תשאדימ רב אר באקנ
 הב דוב הדש רמָא יוב הָננֲא ֹודמֲא ןוריב ספ
 חל אר השמ יור לארשי ינבו : תפנימ לארשי ינב
 ספ דשכרדימ וא ַהְרהְנ תסופ הכ דנדידימ
 יתקו את דישכימ זאב דוכ יורב אר באקנ השמ

 : תפרימ .וא יונתפנ גרב הכ

 יס ס ס

 הל באב

 א עַמָנ אר לארשי ינב תעאמנ םאמת השמו
 דנואדכ הכ ינאנכס תסניא תפג ןאשידב הדרכ
 :ינכב אר אהנָא הכ תסַא הדומרפ רמא
 י ןימתפה זר רדו דוש הדרכ ראכ הר שש

 תסאמש יארְב דנואדכ סדקמ ימארַא בש
 יהר רד :דוש התשכ דנכ יראכ וא כד הפרש

 :דיזורפימ דוכ יאה ןפסמ המה רד שתֶא תבש |
 י באטָכ אר לארשי ינב תעאמנ ימאמת השמו

 הדומרפ דנואדכ הכ ירמַא תסניא תפג הדרכ =
 ה דנואדכ יארב יֵהידַה ןאתדוכ זַא :תסַא התֿפנו
 ןזי + .. הידה תסַא  בנאר לד וא הכרה דיכיופ

 י זַאו :דרוָאיב ננרבו הרקנו אלט זא אר דנואדכ .
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 הל | נורכ רפס אי תומש בצר
 | להקיו

 םשפו ךזאנ ןאתכו זמרקו ןאוקרַאו דרָוְנאל
.. 

 בוגו וכ תסופו הרש ךרס נוק תסופ :ובי

- 

% 

 וע
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 ָב

 יארב תאיירטעו ייאנשור יארב ןפירו : םיטש

 ננסו עזנ יאה גנסו :רטעמ רוכב יארבו חסמ ןֿנור
 אנאד המהו : דנַב הניסו דֹוֿפא יארב עיצרת יאה

 :דנואדכ אר הננַאו דניאיב אמש זַא ןאלד
 המיכו ןכסמ :דנזאסב תסַא הדומרפ רמא
 תשפו שיאה התכתו שיאה המכתו ןָא ששופו שא
 תובאתו :שיאה היאפו שיאה ןותסי שיאה דנב
 אצעו ןאוכו :רתס באנחו תמחריסרכו שיאה אצעו
 ןאדנארנו : המדקת ןאנו שבאבסַא לכו שיאה
 ןננרו שיאה נארנו שבאבסאו ייאנשור יארְב
 < שיאה אצעו רוכב בדמו :ייאנשור יארְב
 הזאורד ַהֶדרַפּו רשעמ רוכבו חסמ ןנורו
 ינתכוס ינאברק ַהבֹדמו :ןכסמ האנרד יארְב
 שבאבסַא לכו שיאה אצעו ןָא ןיִנְנַרְב הכָבשו
 שיאה ןותסו ןְהצ יאהדרפו :ׁשַא היאפו ץוחו

 ךימו :ןחצ הזאורד הדרפו אהנַא יאה היאפו

 :אהנָא יאה באנטו ןחצ יאה ךימו ןֵכְסמ יאה
 סדק תמדכ יארב הדש התפאב יאה תכַרו
 אה תכרו ןהאכ ןרהא סדקמ תכר יצעי
 : דניאמנ תנאהכ את אר שנארספ
 רוצה זא לארשי ינב תעאמנ ימאמַת ספ
 בינרת ארוא שלד הכרָהו : דנדש ןוריב השמ
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 גצר הל | נורכ רפס אי תומש

 להקיו
 דינאדרנ הדארַא אב ארוא שחור הכרהו דרכ
 .המיכ ראכ יארב אר דנואדכ הידָהו דנדמָא
 תכר יארבו ׁשתמדָכ םאמִת יארבו עאמתנָא
 דנדמָא .ןאנמ ןאדרמ :דנדרנַא סדקמ יאה
 יניב יאה . הקלחו דוב בנאר לד וא הפה
 אה דנב ןדרת אה ירתשננַאו אה ראושונו
 הידה הכרהו דנדרוָא אלט תאלַא םסק רחו
 יסכרַהו :דוב הדינארדנ דנואדכ יארב אלט
 םשפו ךזאנ ןאתְכו זמרקו ןאוגראו דרונאל הכ
 וא דזנ וכ תסופו הדש ךרס נוק תסופו זב
 תסאוכ הכרה :דרוָא אר אמא דש תפאו
 דנואדכ הידה - דרואיב כנכבו הרקנ הרה
 ראכ רה יארב םוטש ברג הכרהו דרוא אר
 המהו :דרוָא ארנָא דש תפאי וא דזנ תמדכ

 דנתשרימ דוכ יאה תסדב לַד אנאד ןאנז
 זמרקו ןאונרךאו דֶרֹונאל זא אר הדש התשרו
 לד הב ינאנז ַהֹמֵהו :דנדרוַא ךזאנ ןאתכו
 אר זב םשפ דוב ליאמ תמכחב ןאשיא
 יאה גנסו עזנ יאה ננס ןארורסו : דנתשרימ
 :דגדרוא .דנב הביסו רובא יארב גה

 ןגור יארבו ייאנשור יארב ןנורו תאיירשעו
 ןאנזו ןאדרמ המהו : רטעמ רוכב יארבו חסמ
 בֹנאר אר ןאשיא ןאשיא לד הכ לארשי ינב
 דנואדכ הכ יראכ רַה יארְב יונ הכ תכאס
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 ול הל "'גורפכ רפס אי :תומש דצר

 להקיו
 תכאס השמ הליסוב הכ דוב הדומרפ רמא
 :דנדרוַא לד הדאראב דנואדכ יארב דוש
 דישאב האנָא תפג אר לארׂשי ינב השמו
 אר רוח ןֶב ירוא ןַב לֵאָלַצְּב דנואדכ הכ
 :תסא הדרכ תועד םאנב הדוהי טבס זַא
 :םלעו תנאטפו תַמְכַח זא אדכ ורב ארואו
 עארַתכא יארבו :התכאס רפ רנה רהו
 הרקנו אלט רד ןדרכ ראכ יארבו תאערַתכמ
 ננס ןתכאס עצרמו ןדישארת יארבו :ננרבו
 תענצ רַה את בוָנ ירנ דורד יארבו אה
 ןדאד םילעת רא לד רדו :דנכב אר ירנה

 ָּדִמְסְחָאְְּב בָאיִלאַהֶא ןינְנמַהו דומנ אָקְלַא אר
 רפ ילד תמכחב אר ןאשיאו :ןַד טבס זא אר
 רהאמ גאסנו שאקנ למע רַה יארב תכאס
 ןאתכו זמרקו ןאנגראו דרננאל רד זארטו
 יתענצ רַה ענאצ את גאסנ ראכ רה רדו ךואנ
 :דנושב תאערתְכמ ערתכמו

 ול באכ
 ינאלד אנאד המהו בָאלאָהָאו לֵאלַצבו

  הדאד ןאשידב תנאטֿפו תמכח דנואדכ הכ

 תטדכ .תענצ רה ןדרכ יארב את תסא
 דנואדכ הָננֲא קפאומ דנשאב רהאמ סדק
 ;הננכב ראכ תסא הרומרפ רמַא
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 הצר ול ורב רפס אי תומש
 להקיו |

 : ינאלד אֹנאַּד המהו בָאיִלָהֶאו לאְלַצְּב חשמ ספ
 הדאְד תמכח ןאשיא לד רד דנואדכ הכ אר
 אר ןאשיא ןאשיא לד הכ אר ינאנָאו דוב
 ראכ ,ןדרּכ יארְב הכ רוב התבאס באד
 ײאיאדה המהו :דרכ תועד דאב ךידמ
 ראכ ןדרוָא אנב יארְב לארשי ינב הכ אר
 הֶשמ רוצה זַא דנדוב הדרוָא סדק תַמדַכ
 יערבת יאיאדָה דאדמאב רַהו דנתשאדרב
 הכ ינאיאנאד המחו :דנדרוָאימ ו דזנ רניד
 ךי רַה דנתכאסימ אר סדק ראכ הנונרה
 דוכימ לושמיוא רד הכ הופ ראכ א
 ה םוק דנתפנ הדרכ ץרע אר השמו :דנדמא
 ןַא למע יארב תסא םזאל הננָא זַא הדאיז
 התכאס הכ תסַא הדומרפ דנואדכ הכ יראכ
 ודרא רד את דומרפ השמו :דנרוָאימ דש
 יראכ נה ןאנמ ןאדרמ הכ .דניוג הדרכ אב
 זא םוק ספ דננכנ סדק יאיאדָה יארב רניד

 יארב באבסאו :דנדש התשאד ואב ןדרוָא
 : דוב הדאיז הכלב יפאכ ראכ םאמְת סאננא
 לאנתְׁשֶא ראכ רד הכ ינאלד אנאד המה ספ .
 זא דנתכאס אר ןכסמ הדרפ הד דנתשאד

 ןאונְרַאו דרונאלויהדש הדיבאת ךזאנ ןאתְכ
 גאסנ תענצ זא ןאיבורכ אב אר אהנָאו זמרקו =

 5 תסיב הדרפ רה לוט :דנדאד ביתרת רהאמ
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 ול נורכ .רפס אי תומש
 להקיו

 < עארד ראהָנ הדרפ רה רעו עארד תשהו
 ב0 :הב הזאדנא ךי אר אהדרפ המה
 הדרפ נפו תסויפ הב רנידכי אב אר הדרפ
 קורפ .ךו בל רבו : תסויפ הב .רנידכו אב אר

 תכאס דרונאל יאה ינדאמ שינתסויפ ךאנכ רד
 ינתסויפ רד ינריב הדרפ בל רד ןיננמהו
 ינדאמ .האננפ הדרפ ךִי רדו :תכאס םוד
 ינתסניפ רד הכ יהדרפ ראנכ רדו תכאס
 אה יגדאמו תכאס ינדאמ האננפ דוב ןימווד
 רז המכת האננפו : דוב רנידכי לבאקמ
 אב אה המכת הב אראה הדרפו תכאס
 :דשאב די ןכסמ את תסנפ הב רנידכי
 הכ יהמיכ תהָנב תכאס זב םשפ זא אהדרפו
 הדרפ הדזנאפ אר אהנָא דוב ןכסמ יאלאב
 רַה ץרעו עארד יס הדרפ רה לוט :תכאס
 ךי אר הדרַפ הדזאוו עארד ראהָנ הדרפ
 תסויפ אדנ אר הדרפ ננפו :דוב הזארנַא

 הב יגדאמ האננפו : אדנ אר הדרפ ששו

 הב יריב  ינתפויפ רד הכ יהררפ רַאנַכ
 רד הדרפ ךאנכ רד ינדאמ האנגנפו תכאס

 יארב ןיִננרְב המכת האננפו :םווד יגתסויפ
 יששופו :דשאב ךִי את תכאסב המיכ ןתסויפ

 | | תכאס המיכ יארְב הדש ךרס נוק תסופ וא
 :זכ תסופ זא ןָא ריז רב יששופו
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 רול | נורכ רפס אי תומש
 להקיו

 ןכסמ יארב םטיש בוָנ זא םיאק יאה התכתו

 זצר

5 

 א ץרעו עארד הד התכת רַה לוט :תכאס
 אר התכת רַה :םינו עארד ךי התכת רה

 ביפרת ןידבו :רנידכי ןוהקמ הב הנאבו נפ
 התכתו :תכאס אר ןכסמ יאה התכת המה
 בנאנב התכת תסיב תכאס אר ןַכְסַמ יאה
 ריז הרקנ היאפ להָנו :ינאמי ףרטב בוננ
 יהְתכִת ריז היאפ וד ינעי תכאס התכת תסיב
 ָהתכת ריז היאפ ודו שא הנאבז וד יארב
 רניד בֶנאָנ יארבו :ׁשַא הנאבז וד יארב רניד
 : תפאס התכת תסיב לאמש ףרטב ןכסמ
 היאפ וד ינעי אר אהְנֶָא ָהְרקנ היאפ להָגְו
 : רניד התכת ריז היאפ ודו יהתכת ךי ריז

 התכְת שש ברנמ ףרטב ןכסמ רכַאֹומ יארבו
 ןכְסִמ נאה השונ יארב התכת ודו : תכאס
 אב רח זַאװ :תבאס .שבְנאָנ וד רה רד
 די רד סה אב ןָא רס אתו דש התסויפ רנידכי

 רד ודרַה יארב ןיננמהו דש סאמת הקלה
 דוב התכת תשה סב :דככ השונ ודהב
 היאפ הדזנאש הרקנ זַא אהנָא יאה היאפו

 : התכת רה ריז היאפ וד ינעו
 ינעי תכאס םיטַש בונ זא אה דנב תשפו
 נפו :ןכסמ  בֶנאָנכָי יאה התכת יארב ננפ
 בָנאָנ רכאומ יאה התכת יארַב דנב תשפ
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 להקיו
 את תכאס אר יטסו ךנב תשפו :ןכסמ יברנ
 : דרדגב רס את רס וַא אה התכת ןאימ רד
 יאה הקלחו דניאשופ אלטב אראה התכת
 תשפ יארב את תכאס אלַט זַא אר אהנָא
 אראה דנב תשפו דשאב אה הנאכ אה דנב
 : דינאשופ אלטב
 ןאתכו זמרקו ןאונראו דרונאל זַא אר באָנְחו
 ןאיבורכ אב ארנָאו תכאס הדש הדיבאת ךזאנ
 ראהנו :דאד ביתרת רַהאמ נאסנ תענצ זא
 אהנָאו תכאס שיארב םיטש בוג זא ןותס
 זא אהנַא יאה באלקו דינאשופ אלטב אר
 הרקנ היאפ ראהָג אהנָא יארבו דוב אלט
 = דרננאל זַא המיכ הזאורד יארב יהדרפו : תכיר
 הדש הדיבאת ךזאנ ןאתְכו זמרקו  ןאוגרַאי
 באלק ןָא ןותס נפו : תכאסב זארט תענצ זַא
 יאה אצעו אה רסו תכאס אר אהנָא יאה
 אהנָא היאפ נפו דינאשופ אלטב אר אהנָא
 | :דוב ננרב וא

 ול באב
 < תכאס םיטש ַבוָנ זַא אר תובאת לֵאלַצּבו

 םינו עארַד ךי שצרעו םינו עארְד וד שלוט
 .יאלטב ארנָאו :םינו עארד ךי שידנלבו
 ןֶא יארבו דינאשופ ןוריבו ןורד זַא ץלאכ
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 טצר זל נורֿכ רפס אי תומש  sc ANו

 להקיו
 ראהו :תכאס שפרט רב אלט זַא ינאת
 תכירב שא המיאק ראהג יארב ןירז הקלח
 רב הקלמ יודו שפכט די רב הקקה גד נעה
 התכאס םיטְׁש בונג זא אצע ודו :רניד הרט

 רֶד הראה אצעו :דינאשופ אלטב אר אהְנָא
 דינארדג תובאת בנאָנ וד רב אה הקלה
 אר תמחר יסרכו :תובאת ןתשאדרַב ָיארְב
 םינו עארד וד .שלוט תכאס ץלאכ יאלט זַא
 אלט זַא יבורַכ ודו :םינו עארד ךי שצרעו
 יסרכ ףרט וד רה רב אר אהנָאו תכאס

 רב בורכ ךי :תכאס יראכ ךרֶג זא תמחר
 יסרכ זַאו ףרש ןֶא רַכ רגיד יבורכו ףרסט ןיא
 : תכאס שֿפרט וד רה רב אר ןאיבורכ תמחר
 ןהפ ןָא רבו רב אר דוכ יאה לאב ןאיבורכו
 אר תַמִחַר יסרכ שיוכ יאה לאבבו דנדרכימ
 רגידכי סב ןאשיא יאה יורו דנדינאשופימ
 תַמְחַר יסרכ בָנאָנב ןאיִבורַכ יאה יור ינעי דובימ
 : דובימ
 וד שלוט תכאס םיִשָש בוָנ זא אר ןאובו
 עארד ךי שידנלבו עארד ךי שצרעו עארד
 ינאתו דינאשופ ץלאכ יאלשב ארנָאו :םינו
 ראדקמב יהישאחו :תכאס שדרנאדרנ ןיּדז
 רז ינאתו תכאס שדרנאדרנ תשננא ראהנ
 ןורו הקלה ראהְנו :תכאס הישאה ךרנאדרנ
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 ול נורכ רפס אי תומש
 להקיו

 יהשוג ראהנ רב אראה הקלחו תכיר שיארב
 :תשאדנ דוב שא המיאק ראהגנ רב הכ
 הנאכ .את הוב הישאח לבאקמ אה הקלחו
 :ןאוכ ןתשאדרב יארב דשאב אה אצע יאה

 אהנָא .התכאס םיטש בוָנ וַא אר אצע ודו
 :ןאוכ ןתשאדרב יארב דינאשופ אלטב אר
 אה ןחצ זא דובימ ןאוכ רַב הכ אר יפורטו
 ןאדב הכ שיאה םאנו אה הלאיפו אהֶסאכו
 ץלאכ יאלט וא דנתכירימ ינתכיר יאיאדַה אה
 | : תכאס
 ךרֶנ זַא תכאס ץלאכ יאלט זַא אר ןאדנארְנו
 הכאשו שא היאפו תכאס אר ןאדנארַנ יראכ
 שיאה לגו שיאה ביסו שיאה הלאיפו שיאה
 הכאש שש שֿפרט וד זאו :דוב ןימה זא
 ךַי זַא ןאדנארנ הכאש הס ינעי דמָא ןוריב
 :רנד ףרט זא ןאדגארנ הכאש הסו רט
 ךי רד לת יביס אב ימאדאב הלאיפ הסו
 ילו יביס אב ימאדאב הלאיפ הסו הכאש

 יהכאש שש יארב ןיננמהו רניד הָבאש רב
 = ןאדנארַג רו :דמָאימ ןוריב ןאדנארג זא הכ
 ה לו אה בס אב ימאדאב הלאיפ ראהָג
 ריז יביסו ןַא הכאש וד רז יביסו :ןֶא יאה
 | גארב ןָא הכאש וד ריז יביסו ןָא הכאש וד
 . בס :דמָאמ ןוריב ןָא זא הכ יהכאש שש
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 חל ול גנורֿב רפס אי תומש
 להקיו

 דוב ןימה זא אהנָא יאה הכאשו אהנָא יאה

 :ץלאכ יאלַש יראכ ךרֶנ ךָי זא המַה וע
 אר שיאה יניסו שיאה רינלנו שנארג תֿפהו
 יאלט הנח ךִי זא :תכאס ץלאכ יאלט זַא
 : תכאס שבאבקַא המה אב ארנָא ץלאכ
 שלוט תכאס םיִטָש בוָנ זא אר רוכב חבדמו
 שידנלבו עברמ עארד ךי שצרעו עארד ךי
 ארנָאו : דוב ןאמַה זַא שיאה ךאשו עארד וד

 אש

 .יאהפרטו שחטס ינעָי דינאשופ ץלאכ יאלטב
 שדרנאדרג ינאתו שיאה ךאשו שדרנאדרנ
 שיארב ןירז ַהקלַח ודו : תכאס ץלאכ יאלט זא
 שפרט וד רב שא השונ וד רב נאת ריז
 יארב דשאב אה אצע יאה הנאכ את תכאס
 בונ זא אראה אצעו :אהנָאב שנתשאד רב
 : דינאשופ אלטב אר אהנָא התכאס םיטש
 אר רַהאט ךטעמ רוכבו סדקמ הסמ ןנורו
 -- : תכאס ראטע תענצ זא

 חל באב

 םיטש בונ זַא אר ינתכוס ינאברק חדבמו
 עארד ןנפ שצרעו עארד ןנפ שלוט תכאס

 אר שיאה ךאשו :עארֶד הס שידנלבו עברמ
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 הל | ןור5כ רפס אי תומש
 לחקיו |

 שיאה ךאש 'תכאס שא השונ ראהנ רב
 : דינאשופ ןנרב זא ארנָאו דוב ןאמה וַא
 אהניד ינעו תכאס אר חַבּדִמ באבסא המחו
 רמו אה לאננוו אה הסאכו אה זאדנַאכאכו
 :תכאס ננרב זַא אר שפורש המהו אה
 גרב זא ךבשמ ינאד שתֶא חבדמ יארבו
 את ןייאפ ףרטב שא הישאח ךיז הכ תכאס
 רק ראהְנ יארב הקלה ראהְנו :דסרב שפצנ
 אצע יאה הנאכ את תכיר ןֶננַרב ןאד שתֶא
 םיטש בוָנ זַא אראה אצעו :דשאב אה
 אצעו :דינאשופב ְגנַרֶבב אר אהנָא התָכאס
 תבלמ רט וד רב אה הקלה רד אראה
 חבלמו אהנָאב שנתשאדרב יארב דינארדנ
 :תכאס .ףוְונמ אה בוָנ זַא אר
 זַא אר שא היאפו תכאס ןנרב זַא אר ץוחו
  הזאורד ךונ הכ ינאנז יאה הנייָא זַא ננַרְב
 :דנרשימ עמנ תמדכ יארב עאמתְנָא המיכ
 = כמנ ףרש יארְב הכ תכאס אר ןתצו
 ךואנ ןאתכ זא ןחצ יאה הדרפ ינאמי תמסב
 | יאה ןותס :דוב יעארד דצ הרש הדיבאת

 ar) NFR מ א ₪ ו ועו ירי יול דיוק ידי 1

 4 ג 0

 = זא דוב תסיב אהנָא יאה היאפו דוב תסיב אהנָא
 .זא אהנָא יאה דנב תשפו אהנָא יאה באלקו גְנְרְב
 דוב יעארד דצ ילאמש ףרש יארבו :הרקנ *

 2 נאה ב נֶרְב זַא תסיב אהנָא יאה ןותסו
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 חל | נורכ רפס אי תומש
 להקיו

 הרקנ זַא אהנָא יאה דנב תשפו אה ןותס
 האננפ ואה הדרפ יברנ רט יארבו :דוב
 היאפו הד אהנָא יאה ןותסו דוב יעארד
 יאה דנב תשפו אה באלקו הד אהנַא יאה
 יקוש רט יארבו :דוב הרקנ וא אה ןותס
 הדרפו :דוב יעארד האננפ עולט תמסב
 ןותס דוב יעארד הָדזנאּפ הזאורד ףרַת די נאה
 יארְבו :הס אהנָא יאה היאפו הס אהנָא יאה
 ןָא זאו ףרט ןיא זַא ןחצ הזאורד רגיד ףרט
 ןתס דוב יעארל הדזאפ אה הדרפ רט
 המה :הס אהנָא יאה היאפו הס אהנָא יאה

 נש

4 

4 

 וט

 .ךואנ .ןאתְכ זַא רש רהב ןֶחַצ יאה הדרפ
 אה ןותס יאה היאפו :דוב הדש הדיבאת .

 יאה דנב תשפו אה באלקו דוב ננרב וא
 אהנָא יאה רס ששופו הרקנ זַא אה ןותס
 תשפ הב ןַחַצ יאה ןותס עימנו הרקנ וַא
 הדרפו :דוב הדש התסויפ הרקנ יאה דנב

 דרונאל זא זארט תענצ זא ןחצ הזאורד
 הרש הדיבאת ךואנ ןאתכו זמרת ןאוגראו
 נפ ץרעב שידנלבו עארד תסיב שלוט דוב
 יאה ןותסו :ןחצ יאה הדרפ קפאומ עארד
 ראהָנ אהנָא ןיִנְָרְּב יאה היאפו ראהָג אהנָא
 יאה רס ששופו הרקנ זַא אהנָא יאה באלקו.
 :דוב הרָקֹנ וא אֹהָנֲא יאה דנַב תשפו אהנָא
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 חל | נורכ רפס אי תומש דש
 ידוקפ

 זַא ףרט רכב ןחצו ןכסמ ואה ךימ המחו כ
 : דוב ננרב

 כס כ
 תדאהש ןכסמ ינעי ןכסמ ךאסְח תסַא ןיא % כ

 ןאיואל תמדכב השמ ןאמרֿפ בסַח הכנאנג
 ןֶא באסה ןהאכ ןרהאְְּב רֶמְתיִא טסותב

 זַא  רּוחְדֶּב יִרּוא ןֶּב לֵאלַצבּו :דש התפרג יי
 השמב דנואדכ הכ אר  הֶגנָא הדוהי טבס
 בָאיִלָהֶא יו אבו :תכאסב דוב הדומרפ רמא

 ערתכמו שאקנ דוב ןָּה טְבס זא ּדְמְסיִחאְְּב
 ןאתכו זמרקו ןאונְרַאו דרונאל רד זארטו
 :ךואנ

 ונעו דש ףרצ ראכ רד הכ ייאלט םאמתו
 תסיב איאדה יאלט זַא סדק ראכ המה רד
 קפאומ לאקתמ יסו דַצ תֿפהו הנמ הנו

 ןאגדש הדרמש הרקנו :דוב םְדק לאְקְּתַמ הכ
 דאתפהו דצ תפהו ראזהו הנח דצ תעאמנ
 ךי :סְדק לאקתְמ קפאומ דוב לאקְתְמ ננפו
 סדק לאקתְמ קפאומ לאקתְמ םינ ינעַ םהְרַד
 הדרמש ױסב הכ ינאנָא זא ירפנ רה יארב

 רת אלאבו הלאס תסיב זא דנתשדנ ןאגרש
 .רֿפנ האָננֲו דצנאפו ראזה הסו דַצשש הכ

 ןתכיר יארְב הרקנ הנח דצ ןָא אמַאו :דנדוב מ
 דצ דוב הדרפ יאה היאפו סדק יאה היאפ
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 הש של תל .2רכ הפס אי תומש
 ידוקפ

 ךי יארב הנח ךי נע הנח רצ וא האפ
 = דאתפהו דצ תפהו ראזה ןָא זאו :היאפ
 אה ןותס יארְב אה באלק לאקתמ נפו
 תשפו דינאשופ אר אהנָא יאה רסו תכאס

 = איאדה ןנרבו :תכאס אהנָא יארב אה דנב
 לאקְתַמ דצ ראהְנו ראזה ודו הנה דאתֿפה
 ל עאמַתְנָא המיכ הזאורד יאה היאפ ןָא זַאו :דוב
 באבסא המהו ןֵא ןיִננַרְב הכבשו ןיִננַרְב תַבדִמו
 אר ןחצ יאה היאפו :תכאס אר חבדמ
 המהו ןחצ הזאורד יאה היאפו ףרט רהב

 דֶרְנארְרַנ יאה ךימ המַהו ןכְסמ יאה ךימ
 : אר ןחצ

 א ר

 טל באב
 איאה תכר זמרקו ןאונרַאו דרונאל זאו

 ןדרכ תמדכ יארב דנתכאס הרש התפאב
 דנתכאס ןרַהַא יארְב סדקמ יאה תכרו סדק רד
 : דוב הדומנ רמא רשמב דנואדכ הכנאננ
 זמרקו ןאונראו דַרננאלו אלט זא אר רפָאו
 הכנתו :תכאס הדש הדיבאת ךזאנ ןאתְכו
 דנדישכ אה ראתו דנתכאס אלט זא ךואנ יאה
 ןאוְָרַו דְרְנְנאל ןאימ רַד אר אהנָא את

 הב רהאמ נאסנ תענצב ךואנ ןאתכו זמרקו
 שיארב הרש התסופ יאה ףתכו :דנפאב
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 טל | נורכ רפס אי תומש
 ידוקפ

 הש התפויפ ךאנכ וד רב הכ  דנתכאס

 = ןאמַה זַא דוב ןָא רַב הכ ירדש התסב ראנה
 דרונאלו אלט זַא דוב תענצ ןאמה זַאו הָנראַפ
 הדש הדיבאת ךזאנ ןאתְכו תַמרקו ןאוֿנרַאו
 :דוב הדומרֿפ רמא השמב דנואדכ הכנאננ

 לארשי ינב יאה םאנ קפאומ םֶתאכ שקנב
 יאה ףתכ רב אר אהנָא :דנדרַכ תֶסֹרד
 ינב יארב יראנדאי יאהננק את דְרַכ בצנ דפא
 רמַא השמב דנואדכ הכנאנ) דשאב לארשי

 ראכ קפאומ אר דנב הניסו :דוב הדומרפ ח

 מ

 ר

 אי

 בי

 | | דנְרבז זא םראהָנ התסרו :תסמת םשוו רה *
 |[ ראה ראוידב הכ דוכ העיצרת רד בשיו עז

 רי

 אלט זַא תֿבאס רהאמ גאסנ תענצ זַא דפא
 :תדיבאת ךזאנ ןאתכו זמרקו ןאונרַאו דְרְוְנאלו

 .אלוד אר דנב הניסו דוב עַבְרַמ ןָאו : הרש
 :אלוד בו ךִי שֵצְרעו בנו ךִי שלוט דנתכאס
 יהָתְסַר דנדרכ בצנ ננס ָהַתסַר ראהננ ןָא רדו
 דוב ןיא דרמת דרו תוקאיו ךְרס קיקע זַא

 תוקאיו ןאמְרהַב זַא סווד התסכו :לונא הַתסְר
 לא ןִע וא םייס ָהֶתסְרו : דיפס קיקעו דובכ

 .. קפאומ אה גנסו :דוב הדש הטאחַא אלט
 -- קבאטמ דוב הדזאוד לארשי ינב יאה םאנ

 0 יכי רה: םתאב שקנ לתֶמ ןאשיא ימאסַא
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 ידוקפ |

 הניס :רבו :טבס הדזאוד  יארְב וכ םסאב
 ראכ לתמ הדש הדיבאת יאה רינו דנב
 ודו :דנתכאס ץלאכ יאלט זא אה באנט
 הקלַח ודו דנתכאס ןירז :הקלח ודו ןירז קוט
 ןאו = : דגתשאדג :דנב הנס רס וד רב אד
 ודי רד אר  ןירז הרש הדיבאת ריז וד
 דוב דנב הנס האח הס:הב הב הקמ
 יאר רוננז .רד וא רנד כס יודו השאה

 וד רב אר .אהנָאו .דנתשאדנ קוט רד בב

 ' הקלח ודו :דנדרכ בצנ שיפ רד רפא ףתכ

 הניס רס וד רב אר אהנָא דנתכאס .ןירז

 ףרַט .רֶּב הכ יראנכ רב: דנתשאדנ נב
 רניד ןירז הקלח ודו :דוב דפא ינורַדנַא
 ףרטב דֿפַא ףתכ וד רַב אר אהנָאו דנתכאס .

 יאלאב שיגתסויפ לבאקמ שיפ בנאנ זַא ןייאפ
 הב אר דנב הניסו :דנתשאדנ רפא ראנו
 ראונב דפא יאה הקלה אב שיאה הקלה
 דשאב רֿפַא ךאנז יאלאב את דנתסב ידרננאל
 דנואדכ הכנאננ דושנ אדנ דֿפַא זַא דנב הניסו

 . :דוב הדומרפ רמַא השמב
 'אמאמת נאסנ תענצ זא אר פא יאדרו
 דוב אדר טסנ רד יהנהדו :תכאס ידרונאל
 הנהד דרגאדרג יהישאח אב .הרז קנהד לָתַמ

 זש

 וט

- 
1 

 א ;0

uw ב 

 ג

 . שש

 ײ ראנַא אדר ןמאד רבו :דושנ הדירד את
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 טל | ןורכ רפס אי תומש
 י.י ידוקפ

 הדיבאת ןאתכו זמרקו ןאונרַאו דרָונאל זַא אה
 ץלאכ יאלט זא אה הלגנו :דנתכאס הרש
 אה ראנא ןאימ רַד אראה הלננװ דנַתבאס
 ןאימ רד ׁשֵדְרגאדְרַנ דנתשאדנ אדר ןמאד רב
 יראנַאו יהלנת יראנַאו יהלננז :אה ראנַא
 הכנאנָנ ןדרכ תַמָדַכ יארְב אדר ןמאד ךְרנאדרְג

 :דוב הדומרפ רַמַא השמב דנואדכ
 זא שנארספו ןרַהַא יארב אראה ןהאריפו

 המאמעו : דנתכאס נאסנ תענצ זא ךזאנ ןאתכ

 אר אבז יאה ראתסדו ךואנ ןאתכ זא אר
 זַא אר ינאתכ יאה המאנריזו ךזאנ ןאתְכ זַא
 אר דנב רמכו :הדש הדיבאת ךואנ ןאתכ
 .ןאונראו דֶרונאלו הדש הדיבאת ךואנ ןאתכ זא
 השמב דנואדכ הכנאננ זארט תענצ זַא זמרקו
 : דוב הדומרפ רמַא
 ץלאב יאלט זַא אר סדקמ רסֿפַא הכנתו
 םתאכ שקנ לתַמ יתבאתכ ןָא רבו דנתכאס
 רבו : הוהי יארב תײסורק דנתשאד םוקרמ

 יאלאב ארנָא את דנתסב ידרונאל יראונ ןָא
 השמב דנואדכ הכנאנ) דנדנב הב המאמע
 :דוב הדומרפ רמַא

 םאמת עאמַתְנַא המָיכ ןכסמ ראכ המה ספ ג
 .הְננָא קֿפאומ 'דנתכאס לארשי ינבו רש
 ;דנדומנ למע דוב הדומרפ רמַא השמב דנואדכ
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 טש טל ורב רפס אי תומש
 ידוקפ

 * המה אב דנַדרְוָא השמ דזנ אר המָיכ ןכסמו
 דנב תשפו אה התכַתו אה המכתו שָבאבסַא
 די זא ששופו : שיאה היאפו אה ןותסו אה

 זכ תסופ זַא ששופו הדש ךרס נק תסופ
 הל שיאה אצעו תדאהש תובאתו :רִתְס ָבאֵנֲחו
 *ןאנו שבאבסא המהו ןאוכו :תמחר סרבו
 " נארנ שיאה ארנו רהאט ןאדנארָגו : המדקת
 ןנורו שבאבסַא המחו הדש התסארַא יאה

 " ךוכבו חסמ ןנןרו ןירז חבדמו : ייאנשור יארְב
 * חבלמו :המיכ הזאורד יארב הדרפו רטעמ =

 המדו שיאה אצעו ןָא יִגנְרְב הכבשו ןיִננְרְב
 מ ןחצ יאד הדרפו :שֶא היאפו ץוחו שבאבסַא

 ןחצ הזאורד הָדרַפְו שיאה היאפו אה ןותסו

 תמדכ באבסַא ָהמַהו שיאה ךימו שיאה באנטו

 = ריאה תכרו :עאמתנַא המָיכ יארְב ןָכְסִמ
 סדקמ תככו סדק תמדכ יארב הדש התפאב
 שנארספ יארב אה תֶכְרו ןהאכ ןֹרַהַא יארב
 מ דנואדכ הָננָא קפאומ :דנאמנ תנאהָכ את
 ןיננמה לארשי ינב דוב הדומרפ רמא השמב
 מ םאמת השמו :דנתכאס אר ראכ םאמת

 קפאומ ךניאו דרכ הטחאלמ אראה ראכ
 התכאס דוב הדומרפ רמא דנואדכ הָננֶא

 ןאשיא  השמו דנדוב הדרכ ןיננמה דנכוב

 :דאד תפכרב הנ
| 309 



 מ | נרכ רפס אי תומש יש

 ידוקפ

 | ₪. באב

 :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנאדכו א

 עאמַתְנֶא המָיכ ןכסמ לווא האמ הרג רד
 רַד אר תדאהש תובאתו :אמְנ אפ רַב אר +
 :ןכ ןהפ תובאת שיפ אר באָנִחו ראדנב ןֶא <

 הכ אר ייאה תָנ הדְרוֶא רד אר ןאוכו
 אר ןאדנארַנו אמנ ביתרַת ןָא רַב דיאבימ
 :ןכ התסארָא אר שיאה נארֶנו רֶוָא רד

 תובאת שיפ רוכב יארב אר ן חַבדַמו
 : ןכסמ רב אר הזאורד הדרפו ראדנב תדאהש

 . - הזאורד שיפ אר ינתכוס ינאברק ַחבדַמְו :זיואיב
 רד אר ץוחו :ראדגב עאמַתְנָא המיכ ןכסמ '

 בָאו ראדנב חַבדַמו עאמַתְנָא ַהמֹכ ןאימ
 ,ףורכ לרנאדרנ אר ןחצו :תרב ןָא רד
 3 ןגורו :זיואָיְב אר ןֶחִצ הזאורד הדרפו ןכ "

 | רַד הָננָא אב אר ןכסמ התפרג אר חֶסַמ
 שבאבסַא המה אב ארנָאו ןכ חסמ תסנָא

 ינאברק חבדמו :דוש סדקמ את אמְנ סידקת
 הדרכ הֶסַמ שבאבסא המה אב אר ינַתְכוס
 סאדקַא סדק חבדמו אמנ סידקת אר הַבֹּדמ

 = חסמ שא היאפ אב אר ץוחו :דוב דהאוכ =
 -  ךמ אר ׁשֵנארַסְפו ןרַהַאו :ןכ סידקת הדומנ +

 - אר ןאשיא הדרוָא עאמתַנָא המיּכ הזאורד
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 איש מ | ןורכ רפס אי תומש

 ידוקפ
 * סדקמ םכרבייאר -ןרחא = הד: לסנ פאב
 את אֹמָנ סידקת הדרכ חֶסַמ ארואו ןאשופב
 ךידזנ אר שנארספו :דנכ תנאהְכ ןמ יארב
 :ןאשופב אה ןהאריפ הב אר ןאשיא הדרוָא
 וש ןאשיא רדפ הכנאננ ןכ חסמ אר ןאשיאו
 דניאמנ תנאהכ ןמ יארב את ידרכ חסמ אר
 ידֵבֲא תַנאהְכ יארְב הניִארה ןאשיא חסמו
 "5 הָשמ ספ :דוב דחאוכ ןאשיא יאה לסנ רד
 הדומרפ רמַא ארוא דנואדכ הָננֶא קֿפאומ
 : דָרָנָא למַעב ןינָנמַהו דרכ דוב
 םווד לאס זַא לווא האמ הרג רד דש עקאוו
 " אר ןַכְקִמ השמו :דש אפ רב ןכסמ הכ

 התָכִתו דאהנב אר שיאה היאפו דומְנ אפ רב =
 אר שיאה דנב תשפו דרכ םיאק אר שיאה

 = המיָכו : דומנ אפ רב אר שיאה ןותסו תשאדנ :
 אר המָיּכ ששופו :דישַכ ןֵכָסמ יאלאב אר |
 < הַׁשֹמב ו הכנאנָנ דינארֶתְסנ ןא רבז רב = =

 3 דוב .הדומנ רמה
 כ דאהנ תובאת רד ארנָא התפרנ אר תדאהשו
 יסרכו דראדנ תובאת רב אר אה אצעו

 תובאתו :תשאדנ תובאת יאלאב אר תמְחַר |
 התכיוא אר רְתס ְבאָנֲתו דֶרנֶא רד ןכסמב אר =

 הכנאנג דישכ תדאהש תובאת שיפ ארנָא
 : דוב הדומרפ רמא השמב דנואדכ
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 ידוקפ
 ףרט הב עאמתנַא המיכ רד אר ןאוכו
 אר ןאנו :דאהנ באָנַח ןוריב ןכסמ ילאמש
 דכנאנֶג דאד ביתרת ןָא רב דנואדכ ךוצחב

 :דוב הדומרפ רמַא השמב דנואדכ
 לבאקמ עאמַתְנָא דמיכ רד אר  ןאדנארנו
 אראה גארגו : דאהנ ןכסמ יבּוננ ףרטב ןאוכ
 השמב דנואדכ הכנאננ תשאדנ דנואדכ ךוצחב
 : דוב הדומרפ רמא
 - עאמתַנָא המיֿכ רד אר ןירז חבדמו
 דינאוס ןָא רב רשעמ רוכבו :דאהָנ באנה

 :דוב הדומרפ רמא השמב דנואדכ .הכנאנג
 חבדמו : תכיוא אר ןכסמ הזאורד ַהֵדרַפו

 ַהַמֹיַכ ןכסמ הזאורד שיפ אר ינתכוס ינאברק
 הידֶחו ינתכוס ינאברקו דרַכ עצְו עאמתנָא
 השמב דנואדכ הכנאנגנ דינארדנ ןָא רַב אר

 :דוב הדומרפ רַמַא
 חְּבּדַמו עאמַתְנָא המיכ ןאימ רד אר ץוחו
 : תכירב ןֶא רד ןתסש יארב בָא הדרכ עצו
 אר דוכ יאפו תסד שנארספו ןרָהַאו השמו
 עאמתַנָא המיכב הכ יתקו :דנתסש ןָא רד
 ושו תסש דנדמָא חַבֹדמ דזנו דנדש לכאד
 הדומרפ רמא הַׁשמב דנואדכ הכנאנג דנדרכ
 oe : דוב
 אפ רב תבדמו ןכסמ ָדְרְנאדְרִג אר ןחצו
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 גיש מ נורכ רפס אי תומש

 ידוקפ |
 ספ תכוָא אר ןחצ הזאורד הדרפו דומנ

 : דינאסר םאָננַאב אר ראכ השמ
 :* דינאשופ אר עאמְתְנֶא ַהַמיִכ רבא האננָא
 הל הָשמו :תכאס רפ אר ןכסמ דנואדכ לאלגו
 ארז דוש לכאד עאמתַנֶא המיבב תֶסנאותנ
 דנואדכ לאל דוב ןכאס ןָא רַב רבַא הכ
 *זַא רֵבַא ןונו :דוב התכאס רפ אר ןכסמ

 רד לארשי ינב תסאכימ רב ןכסמ יאלאב
 * האגרהו :דנדרכימ וכ דוכ לַחארַמ המה
 ןָא ןתסאכרַב ור את תסאכ ימנ רב רבא

 = דנואדכ רבא ור רד הכ ארז +: דנדינוכ למ
 ןָא רב שתֶא בש רדו ןכסמ רב |

 ימאמת רטנ רד דובימ
 לארשי ןאדנאכ

 הרמה רד
 לזאנמ
 :ןאשיא

 קזח
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 ארקיו

 ןאיואל רפמ
 א באב

 זַא ארואו דנאוכ אר השמ דנוארכו

 הדרכ באטכ עאמַתְנַא כמיכ = |

 ןאשיאב הררכ באטכ אר לארשי ינב :תֿפנ
 דזנ ינאברק אמש 'זא יסכ האגרה ונב

 אר דוכ :ונאברק ספ  רנארדנב דאב

 דנפסונ זא אי ןאנ זַא ונעי םיאהָב זא

 ינתכוס ינאברק וא ינאברק רנא : דינארדנב
 דנארלגב ביעיב רנ ארנָא דשאב ּואנ וא
 את דרוָאיב עאמַתְנִא המיכ רד דזנ ארנָאו
 אר דוכ תסדו :דוש לובקמ דנואדכ רוצהב
 שיארבו דראדנב ינמכוס ינאברק רס רב

 הראפכ וא תהנב את דש דהאוכ לובקמ

 דיאמנ הָבֹד דנואדכ רוצחב אר ואנ ספ :דנכ
 דנרוָאיב ךידזנ אר ןוכ הנהכ ןרָהא ןארספו

 רד דמ הכ הבדמ ףארסא רב אר בו

 א

 ןצ

Xs 

4 

 ה

 י ינאברק תסופו : דנשאפב תסא עאמַתְנִא המיב
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 "א ןאואל רפס אי ארקיו חיש
 :דנכ העטק העטק ארנָאו דנכב אר ינתכוס
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 ב

₪" 

|, 
- 
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 דנראדנב הַבֹדַמ רב ׁשֹתֶא ןַהאכ ןרָהַא ןארספו
 .הנהכ ןרהא ןארספו :דנניגב ׁשתֶא רב םזיהו
 רב הכ ימזיה רַב אר היפו רסו אה העטק
 שיאשחאו :דננינב תסא חבדַמ יור שתֶא
 המה ןהאכו דנישב בָאב אר שיאה הָנאַבו

 ינתכוס ינאברק יארַב דנאהסב חבדַמ רַב אר
 :דנואדכ תהנב ובשוכ רטעו ןישתַא ַהידַהו
 זא האוכ דשאב הלג זא וא ינאברק רנַאו
 ינמכוס ינאברק ּתַהְנב זב זא האוכ דנפסונ
 ףרטב ארנָאו : דנארדנב בעיב ָךנ ארנָא
 דָיאמנ חבד דנואדכ רוצהב חבדמ ילאמש
 חבדמ ףארטאב אר שנוכ הנהכ ןרַהַא ןארספו
 העטק שהיו שרס אב ארנָאו :דנשאפב
 הכ ימזיה רַב אר אהנָא ןהאכו דנכ העטק
 שיאשחאו : דַנִנב תסַא חבדמ יור שתֶא רב
 המה ןהאכו דיושב בָאב אר שיאה הָנאַפו
 הכ דנאהסב חַכדמ רַבו דרָוָאיב ךידזנ אר
 ובשוכ רטעו ןישתַא הידהו ינתכוס ינאברק ןָא
 ל :תסַא דנואדכ תהְנב
 ינתכוס ינאברק דנואדכ תהנב וא ינאברק רגאו
 זא אר דוכ ונאברק ספ דשאב ןאנרמ זַא
 : דנארדגב רתובכ יאה הָנונ וא אי אה התכאפ
 אר שרסו דרוָאיב חבדמ דזנ ארנָא ןהאכו

 = יולהפ רַב שנוכו דנאהסב חבדמ רבו דניפב
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 יצא בו מב: ג א 10%

 טיש ב א ןאואל רפס אי ארק
 מאב אר שנאד הניו :דוש הדרשפא חַבדַמ
 יקרש ָבְנאָנ רב ארנָא הדרכ ןוריב ןָא תאלצפ
 " ארנָאו : דזאדניב רתְסְכאכ יאָנ רד חבדמ
 אדְנ םה זַאו דנכ ךאָנ שיאה לאב ןאימ זא
 הכ ימזה רב הבדמ רב ארנָא ןהאכו דנכנ

 ינאברק  ןא הכ  .דנאתסב - תסא -.שתא .הב
 :תסַא דנואדכ תַהְנב ובשוכ ךטעו ינתכוס

 ב באב

 א תהננב ידְרֶא ָהיְדַה ינאברק יסכ האנרהו =
 ְךֵרֶא זַא וא ינאברק ספ דנארדנב דנואדכ
 רב .רדנכו רסרב ךא כב ןנרו השאב םרנ

 : הנהכ ןרהא ןארספ ַדמ ארנָאו :דָהְנב ןָא

 דְרָא זַא ינעי דרינב ןָא זַא תשמ דיו דרואיב
 ןהאכו שרדנכ ימאמת אב שננורו שמרנ

 ַהִדִה את דנאזוסב יראנדאי יארב ארנָא
 : דשאב דנואדכ תהנב ובשוכ רטעו ןישתַא
 : שנארספו ןרַהַא ןָאזא ידרֶא הידה היקבו

.. 

 סדק דנואדכ ןישתַא יאיאדה זַא ןיא דשאב
 :תסַא סאדקַא

 ירד ָהָדש התְכפ ידְרֶא הידה ינאברק האנרהו
 ְךֶרֶא זַא ריטפ יאה ץרק ספ ינארדנב רונת
 ריטפ יאה הדרג אי ןנורב הדש התשרס םרנ
 :דשאב ןנורב ָהדש הדילאמ
 ה דשאב נאס רב ידְרָא ַהָיִדַה ות ינאברק רגַאו
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 ב ןאיואל רפס אי ארקיו בש
 ןנורב הדש התשרס ריטפ םרנ דְרָא זא ספ
 הב ןנןר הדרכ הראפ הראפ ארנָאו :דשאב ו

 :תסא יורא םידה יא :זירב ןא
 דשאב הבאט ידְרֲא ַהידַה ות ינאברק רנַאוי
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 ַהִיִדַהְו :דוש התכאס ןנור אב םרנ דרָא וַא
 דוש התכאס אה זיִנ ןיא זא הכ אר ידרָא
 ראדנב ןהאכ שיפ ארנָאו רוָאיב דנואדכ דזנ

 ןקאכו :דרוָא דהאוכ חבדמ דזנ ארנָא ואו

 דראד רָב ארנָא יראגדאי ידרָא הדַה א
 = רשעו ןישתֶא היִדְה ןיא * דנאזוסב חַבּדַמ רבו
 ָהיִדַה היקבו :תסא דנואדכ תהְנב ובשוכ

 זא ןיא * דשאב שנארספו ןרֶהַא ןָאזא ידְרָא

 :תסַא סאדקַא סדק דנואדכ ןישְתֶא יאיאדָה
 כ רתארכ תרנב הכ ידרַא סירה .ניהו
 אריז דושנ .התכאס היאמ רימכ אב דינארדנ
 ַהְיִדַה יארב אר לסעו היאמ ריִמַכ ה הכ
 אהנָא : דינאוס  דיאבנ דנואדכ תהנב ןישתַא
 דנואדכ תַהְנב אה רבונ ינאברק יארְב אר

 חבדפב רבשוכ רשע יארב ןכיל דינארדנב
 וכ הכא ידה ינאברק רהו : דנרָאונ רב

 אר דוכ יאדכ דהע ךמנו ןכ ןיכמנ ךמנב אר
 הד אב ראדמ ואב דוב :ידרַא הילדה זא
 :ןארדנב הנ וכ יינאברק
 דנואדכ תרנבי אה.רבמ ידרא .הידה רגא
 "= שָתֶאב הֵרְׁש התשרב יאה השוכ ספ ינארדנב
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 אכש ג ב ןאואל רפס אי ארקיו

 יִדְרָא הָיְדַה תהנב וכינ לצאח ַךונלַב ינעו
 קרב ןָא רב הת :ןארנב חוב אה בג
 ::תפא ירְרָא חידה יא הנב-ןָא רב במה

 רוגלב זַא ירדק ינעי ארנָא יראנדאי ןהאכו
 'ידנאזוסב שרדנכ ימאמת אב שנער ואו ןָא

 :תסַא דנואדכ ַתַהנב ןישְתֶא הידה ןיא |

 ב באב

 דשאב יתמאלְס החיבד וא ינאברק רנאו
 הדאמ האוכו רנ האוכ דנארדנב המר וַא רנַא
 :דנארדנב דנואדכ רוצחב בעיב ארנָא דשאב
 דַהְנב .שיוָכ ינאברק רךס רב אר דוכ תסדו
 דיאמנ תֶבַּד עאמתַנָא המיכ רד דזנ ארנָאו
 חבדמ ףארטאב אר ןוכ הנהכ ןרהא :ןארספו
 ןישְתֶא הידה יתמאלק ַהֵחֹיבַד ואו : דנשאפב
 אשחַא הכ יהיפ ינעי דנארדנב דנואדכ תֶהְגב
 אשְחא רב הכ אר היפ המהו דנאשופימ אר
 תסא אהנָא רב הכ היפו הדרנ ודו :תסא
 הכ אר ידיפסו תסַא .האניהת רוד רב הב

 :דנכ אדנ אה הדרג אב תסא רנגירפ
 ינאברק אב חַבְדִמ רַב ארנָא ןרהַא ןארסְפו
 ' דננאזוסב תסַא שָתֶא רַב הכ ימויח רב ינתכוס
 דנואדכ תהנב ובשוכ רטעו ןישתַא הידַה ןיא
 : תסַא

 תַהְנב יתמאלְס ַהַחיבְּד יארְב וא ינאברק רנַאו
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 הדאמ אי רַנ ארנָא דשאב הלנ וַא דנואדכ
 .ינאברק יארְב יהרב רנַאו : דנארדנב ביעיב

 ךידמ דנואדכ רוצהב ארנָא דנארדנב דוכ
 הוב נאברק רק רב אר דוכ תסדו :דרואיב

 חבד עאַמַתְנָא ָהמיכ רד דזנ ארנָאו דהנב
 ףארטאב אר שנוכ ןרהַא ןארספו דיאמנ
 היִדַה יתמאלס החיבצ זאו :דנשאפב חבדמ
 שהיפ ינעי דנארדנב דנואדכ תַהְנב ןישתֶא
 אדנ ץעצע דזנ זַא ארנָאו אר הבנד ימאמתו

 ָהָמַהְו דנאשופימ אר אשחא הכ יהיפו דנכ

 יהיפו הדרג ודו :תסא אשחא רַב הכ אר היפ
 האגהת וד רב הכ תסא אהנָא רב הכ

 אב תסא רַנָג רב הכ אר ידיֿפסו תסא
 הברמ רב ארנָא ןהאכו :דנכ אדנ אהדרנ

 ָתַהְנב ןישתַא ַהיְדַה םאעט ןיא ' דנאזוסב
 | : תסא דנואדכ
 < ףוצחב ארנָא ספ דשאב זב וא ינאברק רנַאו

 רב אר דוכ תסדו :דרואיב ךידמ דנואדב

 תָבִּד עאמתנא המיכ שיפ ארנָאו דהנב שרס
 | תבֹדמ ףארטַאב אר שנוכ ןרָהַא ןארספו דיאמנ

 ןישתַא  הָיִדַה ינעי דוכ ינאברקו :דנשאפב -

 וס

 יהיפ דנארדנב ןָא זַא דנואדכ תהְנב אר
 יהיפ .ימאמתו דנאשופימ אר אְשְחַא הכ
 רב הכ יהיפו הדרג ודו : תסא אשַחַא רַב הכ
 ידיפסו תסַא האניהת וד רב הכ תסַא אהנָא

. 322 



 נכש ד ג ןאואל רפס אי ארקיו
 :דנכ אדנ אהָדְרֹג אב תסַא רֵננ רב הכ אר
 םאעט ןיא * דנאזוסב חַבדַמ רַב ארנָא ןהאכו
 ימאמת תסַא ובשוכ רטע יארְב ןישתַא הידה
 י יִדָבָא ןונאק ןיא :תסַא דנואדכ ןֶאזא היפ
 ןכסמ עימנ רד אמש יאַה תשפ המה רד

 היפו ןוכ יה הכ דוב דהאוכ אמש יאה |
 :דירוכנ אר

8 

- 

 ד באב

 :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 יסַכ רנַא וגב הדרכ באטְּב אר לארשי ינב
 יהאונ זא םאדכ רה רד דנכ האנג 'אוהס

 זא ךי רח ףאלכבו דרכ דיאבנ הכ דנואדכ /
 הרש חסמ הּכ ןַהאכ רנַא :דנכ לַמע אהנָא
 ספ דזאס םרנֹמ אר םוקו דִוְרְו יהאנג תסא
 ביעיב הלאסוג תסא הדרכ הכ יהאננ יארְב
 דנואדכ דזנ האנג ינאברק יארְב המר זא
 עאמתְנָא ַהֵמֿב רדב אר הלאסונו : דנארדנב
 רב אר הוכ תסכו : דרואיב .דנוהדכ ירוטמש
 דנואדכ רוצחב אר הלאסוגו דַָהְנב הלאסונ רס
 ה ןוכ זַא הדש חֶסמ ןהאכו :דיאמנ חבד
 = רד עאמתַנָא המיֿכב ארנָא התֿפרג הלאסוג
 ורֿפ ןוכ רד אר דוכ תשגנא ןהאכו :דרוָא

 ירדק סדק ָבאָנִח שיפ דנואדכ רוצהבו דרב
 יןהאכו :דשאפב הבתְרַמ תפה אר ןוכ זַא
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 ‘ד ןאואל רפס אי ארקו דבש
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 רוכב .חבדמ יאה ךאש רב אר ןוכ זַא ירדק
 רוצחב תסא עאמַתְנָא ַהַמַֹכ רַד הכ רטעמ

 רב אר הלאסונ ןוכ הַמַהו דשאפב דנואדכ
 הפ רדב הכ ינתכוס: ינאברק חבדמ ןאינב
 הלאסונ היפ ימאמתו : דזרב תסַא עאמַתְנֲא
 אר  אשחא הכ יהיפ ינעי האנג ינאבד
 .אְׁשָהא רב 'הכ אר היפ ָהמהו דנאשופימ
 ה הדרג ודו :דראד רב ןַא וא תסַא
 תסַא האניהת וד רַב הכ תסא אהנָא רַב הכ
 אהדרג אב תסא רַנָנ רַב הכ אר ידיפסו
 יתמאלס החיבד ןאג זא הכנאנ) :דנכ אדנ
 חבדמ רב אר אהנָא ןהאכו דושימ התשאדרב

 הלאסוג תסופו : דנאזוסב ינתכוס ינאברק
 שיאה הנאו ׁשרַס אב שתשונ ימאמתו

 אר הלאסוג מאמת ינעי :שנינרסו שיאשְחַאו
 הכ ייאנ ךאפ ןאכמ רד האנ רכשל ןוריב
 הפ רנאו דרבב ..דנוורימ אר רתסכאכ
 רתסכאכ הכייאנ רד ידנאהסב שתֶאב םייה

 ימאמת האנרהו :דוש התכוס דנזירימ אר

 ןָאו דננכ האנג "אוחס לארשי תעאמנ
 דשאב  יֿפכמ תעאמנ ןאמשְנ זא רמַא
 א ררכ דיאבנ הב אר רינאבו

  :הנשאב הדש םרנמ הדרכ דנואדכ יהאונ
 = האננָא דנש םולעמ דנדרכ הכ יחאננ ןונ
 האנג ינאברק יארְב המר זַא יהלאסוג תעאמנ
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 הבש ד :ןאיואל רפס אי ארקיו

 : דנרואיב עאמתנַא המיכ שיפ ארנָאו דננארדנב

 וט רס רַב אר דוכ יאה תסד תעאמנ ךיאשמו
 רוצחב הלאסוגו דנהנב דנואדכ רוצחב הלאסונ
 ירדק הדש חסמ ןהאכו :דוש חבד דנואדכ
 רד 'עאמַתְנָא המיכב אר הלאסונ ןוכ וא
 ' דרב ורפ ןוכ רד אר דוכ תשגנַא ןָהאכו :דרוָא

 הבתרַמ תפה באָנֲח שיפ דנואדכ רוצחב ארנָאו
 יאה ךאש רב אר ןוכ זא ירדקו :דשאפב

 עאמתַנֶא ַהְמיכ רד דנואדכ רוצחב הכ חבדמ
 חבדמ ןאינב רַב אר ןוכ המהו דראדנב תסא

 עאמַתנא ַהַמַכ רד  דזנ הכ ינתבוס :ינאברק
 = רב ןָא זַא .ארנָא היפ המהו :דתרב תסא
 כ הלאסונ אבו :דנאזוסב חָבֹדמ רב התשאד
 האנג ינאברק הלאסונ אב הכנאננ דיאמנ למע
 : יארב :ןהאכו דנכב ןיא אב ןאננמה דרכ למע
 :דש דנהאוכ הדוזרמָאו דנכ הראפכ ןאשיא
 ארנָא הדרב .האג רכשל ןוריב אר  הלאסונו
 ' דינאזוס אר לווא הלאסונ הכנאנג דנאזוסב
 ב :תסַא תעאמנ האנג ינאברק ןיא

 הכ אר יראכו דנכ האננ סיאר האנה

 דוכ יאדכ הנהי יהאונ עימנ זא דרכ דיאבנ
 הכ :יהאנג ןוג :דנש םרנמו דנכב אוקס

 וב האגנָא דוש םולעמ וא רב תסא הדרכ
 תסדו. :רבואיב דוכ ינאבהק רארב ביוב ר
 הכייאָג רד ארנָאו דהנב וב ָרֵס רב אר דוכ
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 דנואדכ ךוצחב דננכ חבד אר ינתכוס ינאברק
 ןהאכו :תסַא האנג ינאברק ןיא דיאמנ חבד
 דוכ תשננִאב אר האנג ינאברק ןוכ זא ירדק
 ינתכוס ינאברק חבדמ יאה ראש רב התפרנ
 .ינתכוס ַחַכֹדמ ןאינב רַב אר שנוכו דראדנב
 קתיכד היפ לתמ ארנָא היפ המהו :דנירב
 וא יארב ןהאכו דנאזוסב חַבדַמ רַב יתמאלס
 הדיזרמַאו דרכ דקהאוכ הראפכ אר שהאננ
 | : דש דחאוכ
 דורו האנג "אנהס ןימז להא זַא יִסָכ האנרהו
 תא המה וא דרכ דיאבנ הכ אר ראכו

 הכ יהאננ ןונ :דוש םרנמו .דנכב דנואדכ
 יארְב האננָא דוש םולעמ וא רַב תסַא הדרכ
 יהאנג תהנב ביעיב האמ זב דוכ ינאברק
 רַב אר דוכ תסדו :דרוָאיב תסַא הדרכ הכ

 רד אר האננ ינאברקו דחנב האנג ינאברק רס
 ירדק ןהאכו :דיאמנ חבד ינתכוס ינאברק יאנ

 רַב ארנָא התפרנ דוכ תשנְנַאב אר שנוכ זא
 דראדנב ינתכוס ינאברק חבדמ יאה ךאש

 :דתרב חבדמ ןאינב רַב אר שנוכ ָהַמָהו
 זא היפ הכנאננ דנכ אדנ ארנָא היפ הָמַהו

 רַב ארנָא ןהאכו דושימ אדג יתמאלס ַהַחיבֹד
 .תהנב ובשוכ רשע יארב דנאהסב תכבדמ
 דרַכ דהאוכ הראפכ וא יארב ןהאכו דנואדכ
 | :דש דהאוכ הדיזרמָאו
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 וכש ה ד | ןאיואל רפס אי ארקיו

 : ינאברק תהְנב יהב דוכ ינאברק יארב רגַאו
 :דכנָאב בעשיב הדאמ ארנָא דרוָאיב האנג
 דהנב האנג ינאברק רס רב אר דוכ תסדו
 ינאברק הכייאָנ רד האנג ינאברק יארב ארנָאו

 ירדק ןהאכו : דִיאמָנ חבד דושימ חבד ינתכוס
 .התֿפרנ דוכ תשגנַאב אר האנג ינאברק ןוכ זא
 דראדנב ינתכוס ינאברק חבדמ נאה ךאש רב

 הל ָהָמַהו : דזירב חַבֹדמ ןאינב רב אר שנוכ ַהָמַהו
 הָחיבד ַהֶּרב היפ הכנאנג דנכ אדנ ארנָא היפ
 הַבּדַמ רַב ארנָא ןהאכו דושימ אדג יתמאלס
 ןהאכו דנאזוסב דנואדכ ןישתֶא יאיאדה רב
 הראפכ תסא הדרכ הכ יהאנג תֶהְנב וא יארְב

 - דש. דחאוכ הדיזרמָאו דרכ ההאוכ .

 ה כאכ
 א דונשב אר םסק זאוָאו דזרו האננ יסכ רנָאו

 התסנאד האוכו הדיד האוכ דשאב דהאש ואו
 דהאוכ לַמֲחֲתֹמ ארוא האנג דהָדנ עאלטַא רנַא
 דנכ סמל אר סננ Pנרה הכיסכ אי :דוב

 סננ המיהב שאל האוכ סננ שחו שאל האוב |
 דשאב יֿפִֹמ וא זַאו סננ תארשח שאל האוכ
 +: תסאָננ רנא אי :דשאבימ םֶרָנמְו סננ ספ

- 447 
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 ןָאב הכ וא תסאָנְנ רה זא דנכ סמל אר ימדֶא |
 םולעמ ןונ דשאב יפכמ יו זאו דושימ  סָננ
 ייסכ רנַאו :דוב דהאוכ םֶרָנִמ האננָא דש
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 ראכ ןדרכ ןארב דרוכ םסק דוכ יאה בלב "תלפנ
 לידא הכ זמ רה רד ישי ךינ ראב אי דב
 ןונ דשאב יפכמ וא זאו דרוכ םסק 'תלֿפג
 הכ סאדכ רה רד האגנָא דש םולעמ וא רב
 םאדכ רה רד ןונ : דוב דהאוכ םֶרגמ דשאב

 < הכ יונ ןָאב האגנָא דש םרנֹמ אהניא זַא
 :דיאמנב ףארתעַא תסא הדרכ האנג ןָא רד
 הדרַכ הכ יהאננ יארב אר דוכ םרנ ינאברקו

 זא יהדאמ ינעי דרוָאיּב דנואדכ ךזנ תסא

 ןהאכו האנג ינאברק תַהְנב יזב אי יהרב הלג
 :דרכ דהאוכ הראפכ אר שהאננ יו יארב
 ינאברק ספ דסרנ הרב תמיקב וא תסד רנו
 תשא הדרכ: הב יהאנג .יארב אכ דוכ רג
 הנואדב .דזנ רתובכ הָנונ וד אי התכאֿפ וד
 יארב ירנידו האנג ינאברק יארב יכי דַרוָאיִב
 דכוָאיב ןהאכ ךונ אר אהנָאו : ינתכוס ינאברק

 לווא תסא האנג ינאברק יארב הכ ארנָא ואו
 ארנָאו דנכב שנדרנ זא אר שרסו דנארדנב
 האנג ינאברק ןוכ זא ירדקו :דנכנ הראפ וד
 רב ןוכ יקאבו דשאפב חבדמ יולהפ רַב אר
 האנג  ינאברס  ןיא 'דוש הדרשפא חבדמ ןאינב
 קפאומ ינתכוס ינאברק יארְב אר ירנידו : תסא
 | אר שהאנג יו יארב ןהאכו דנארדנב ןונאק

 | הדיזרמָאו דרכ דהאוכ הראפכ תסא הדרכ הכ
 :דש דהאוכ י
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 טבש -ח ןאואל רפס אי ארקיו
 א רתובכ ַהנונוד אי התכאפ ודב שתסד רנַאו
 יהאננ יארְב אר דוכ ינאברק האננָא דַסְרנ
 תהנב סֶרַנ ָךֶּא הֿפַא ךי הד תסא הדרכ הכ
 רדנכו דַהננ ןָא רב ןנורו דרנָאיב האנג ינאברק
 ' ארנָאו : תסַא האננ ינאברק אריז דראדננ ןָא רב
 ארנַא זַא תשמ ךי ןהאכו דרואיב ןהאכ ךדזנ
 ןיׁשֵתֲא יאיאדה רב . התפרנ יראנדאי יארב
 ינאברק ןיא 'דנאוסב חבדמ רב דנואדכ
 הכי אר שהאננ יו יארב ןהאכו :תסא האנג
 הכאפכ תסא הדרכ אהניא וא :.םארברה רד

 לתמו דש דהאוכ | הדיזרמָאו דרכ דהאוכ
 :דוב דהאוָכ ןקאכ ןָאזא ידרַא ַהָידַה .

 ומ רנא :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 סדקמ יאה זינ הראב רדו דזרו תנאיכ יסכ
 ינאברק האננָא דנכ האננ 'אוהס דנואדכ

 דנואדכ דזנ הלנ וא בעיב ינוק אר דוכ םרנ

 הרקנ יאה לאקתמב ות ךדרוָארב קפאומ
 ינאברק ןץיאו דרוַאײב סדק לאקַתַמ קבאטמ
 י< סדקמ זיג הד הכ ינאצקנ .ץועבו : תסא םרג

 ןַא רב ךי ננפו דהדב ץוע תסא הדינאסר
 ןהאכו דהדב ןהאכב ארנָא הדרכ הפאצא
 דהאוכ הראֿפכ םרָנ ינאברק נוקב יו יארב
 :דש ההאוכ הדױרמַאו דרב
 זי יהאונ עימנ זא יראכו דנכ האנג יסַכ רנאו

 דנאדנ ארנַאו דנכב דהכ דיאבנ הב כנאהב
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 דהאוכ דוכ האנג למחתמו תסַא םרנמ ספ
 ךְרוָארב קפאומ הַלג זא ביעיב יִנוקו :דוב
 תלפנ ו יארב ןהאכו דרוָאיב ןהאכ דזנ ות
 .דרכ דהאוכ הראפכ תסא הדרכ הכ ארוא

 תסַא םרנ ינאברק ןיא :דש דהאוכ הדיזךמָאו
 :דשאבימ םֶרְנִמ דנואדכ ךזנ התבלַא

 | ו פאב

 :תפנ הדרכ באטכ אר הָׁשֹמ דנואדכו

 = דורו דנואדכב תנאיכו דנכ האנג יסכ רנא

 תנאמַא הראב רד דיוג גורד דוכ היאסמהבו

 .היאסמה לאמ אי הדש הדידזה יג אי ןהר אי
 התפאי אר הדשמנ זיִג אי :דיאמנ בֵצנ אר דוכ
 | רכב :גורד ססקו דרג ורד ןָא הראב רד

 רד יצכש הכ אה ראכ וא םאדכרה רד
 סרנמ הדיזרו האנג ןוָנ ספ :דנכ האננ אהנָא
 בצנ אר הננָא אי הדידוד הכ אר הָננָא דוש
 .הדרפס תנאמאב וא דזנ הֶננָא אי הדומנ

  תסא התפאי הכ אר הדשמנ זיִנ ןָא אי הדש

 הראב רד הכ אר הננָא רה אי : דיאמנב דר
 דר אר לאמ לצַא םַה הדרוכ גורד ססק ןָא
 .הפאצא ןָא רב ארנָא ךי ננפפ םהו דיאמנב
 הכ יור רד דהדב שכלאמב ארנָא הדרכ
 םרנ ינאברק :דשאב הדש תבאת וא םסרנ
 בוב נוק ינעי דרואיב דנואדכ דזנ אר דוכ
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 אלש ו ןאואל רפס אי ארק
 וצ

 ינאברק יארב ות דרוָארב קפאומ הלנ זא

 ' רוצחב "יו יארְב ןהאכו :ןָהאכ ךמ םרנ
 דהאוכ הדיזרמַאו דרכ דהאוכ הראֿפַכ דנואדכ

 סרנמ ןָא רדו הדרכ הכיראכ רַה וא דש
 :תסַא הדש

 םכ בב

 ח :תפג הדרַכ באטכ אר השמ דנואדכו
 5 תסניא וגב הדומרפ רמַא אר שנארספו ןרַהַא

 ינתכוס ינאברק הכ ינתכוס ינאברק ןונאק
 חבדמ ןאדׁשתֶא רב חָבֹצ את בש ָימאמְת
 : דנאמב התכורֿפַא ןָא רב חבדמ שָתֶאו דשאב
 ןאתכ המאנריזו דשופב אר דוכ ןאתכ סאבל ןהאכו
 אר ינתכוס ינאברק רתסכאכו דשופב דוכ ןדב רב
 דראד רב הדש התכוס שתֶאב חַבֹדמ רַב הכ
 סאבלו :דראדנב הבדמ ףרט ךיב ארנָאו
 דשופב רנד קאבל .הדרכ הלב אד ב
 ךאפ יאָנב האג רכשל ןוריב אר רתסכאכו
 י התכורֿפא תסא חבדמ רב הכ ישָתֶאו :דרבב
 ןהאכ דאדמאב רהו דושנ שומאכו דשאב
 רב אר ינתכוס ינאברקו דנאזוסב ןָא רַב םזיח
 אר יתמאלס ָהָחיבְד היפו דזאס בתרמ .ןָא
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 > התסויפ חבדמ רב ׁשַתָאו :דנאהסב ןָא רב
 :דוְׁשנ שומאכו דשאב התכורֿפַא
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 וצ

 ןרהא ןארספ 'ידְרֶא הידָה ןונאק תסַא ןיאוי

 וט
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 :ךננארהנכ תבדמ רב דנואדכ רוצחב ארנַא

 ידרָא הָיִדַה םרנ דְרֶא זַא תשמ דִי ןָא זאו
 הינה רב הכ.רדנכ ימאמת אב שנָנור זַאו
 םאטסבכ .הבדמ רבו דראדרב תסא ידרָא

 :דנואדכ דזנ ןָא יראנדאו ובשוכ ךטע יארְב
 יב ידנכוכב שנארספו ןרהא ארנַא יקאבו
 רד דוש הדרוכ סדק ןאכמ רד היאמ רימב
 אב :דנרוכב ארנָא עאמתְנא = המיכ ןחצ
 יאיאדַה זא .ארנָא דושנ התכפ היאמ רימכ
 ןא םא הדאד ןאשיא תמסק יארב ןישַתֶא
 לתַמו האנג ינאברק לתמ תסא סאדקא סדק
 ןרהא ןארספ זא ןארוכד עימָנ : םרג ינאברק
 לסנ רד ידבַא  הצירפ ןיא 'דנרוכב ארנָא
 תסַא דנואדכ ןיִׁשַתֲא יאיאדַה זא אמש יאה

 ;דוב .דחאוכ סדקמ דנכ סמל אראהנָא הכרה
 תסניא : תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 חסמ הר רד הכ שנארספו ןרהַא ינאברק
 הפא | ךי הד דננארדנב דנואדכ דזנ וא ןדרכ

 ׁשֿפצנ ימואד ידרָא הָידַה יארְב םרנ דִרֶא
 אב נאס רבו :םאש רד שפצנו חבצ רד
 ארנָא דש התכימָא ןונו דנש התכאס ןנור
 = לארַב הדש התשרב יאהראפב ארנָאו רוָאיב
 = דנואדכ  דזנ ובשוכ רטע תהְנב ידרָא הידה
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 גלש ו ןאואל רפס אי ארקיו
 | וצ |

 :5 שנארספ זַא הכ הדש חסמ ןהאכו : ןארדנב
 תסניא * דנארדנב ארנָא דוב דַהאוָּכ וא אנ רד
 התכוס דנואדכ דזנ שמאמת הכ ידבא ָהְצירפ
 כי התכוס "אמאמת ןַהאכ יִדְרֶא הידה רהו :דוש
 : דושנ הדרוכו דוש

 הב ןרהא : תפג הדרכ באטכ אר חַשמ דנואדכו
 ןונאק תסניא ונב הדרכ באטכ אר שנארספו
 ינתכוס ינאברק הכ יאַג רַד האֹננ ינאברק
 דנואדכ רוצחב זינ האנג ינאברק דושימ חבד
 ײ ינהאכו :תסא סאדקא סדק ןיא דש חבד
 דרוכב ארנָא דנארדנימ האננ יארב ארנָא הכ

 עאמַתְנָא המיכ ןתצ רד סדקמ ןאכמ רד
 0 דנכ סמל אר שתשונ הכרה :דוש הדרוכ
 הדישאפ יהַמאֵנ רב שנוכ רנַאו דוש סדקמ

 הרש הרישאפ ןא רב הכ אר הננא וש
 = ןילאֿפס ףךשו :יושב סדקמ ןאכמ רד תסא
 רגאו דש התסכש דוש התכפ ןָא רד הכ
 בָאְבו הדודז דש התכפ ןסמ ףרט רד
 פי ארנָא ןאנהאכ זַא ירוכד רה :דוש התסש
 ל ינאברק יהו : תסַא סאדקא סדק ןיא דרוכב
 רד עאמתנַא המיכב ןָא ןוכ זַא הכ האנג
 דיאמנ הראפכ סדק רד את דש הדרוא

 : דוש התכוס שָתֶאב דוְׁשנ הדרוכ
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 ז | ןאיואל רפס אי ארקיו דלש

 וצ

 ז באב

 סאדקַא סדק ןיא םרָנ ינאברק ןונאק תסנאו א.
 חבד אר ינַחְכוס ינאברק הכ ייאנ רד :תסַא ג

 אר שננוכו דננכב הָבַּד זינ אר םֹרנ ינאברק דננכ

 המה ןָא זאו :דנשאפב חבדמ ףארטַאב י
 אשחַא הכ היפו הבנד דנארדנב אר שקיפ
 רב הכ יהיפו הדְרנ ודו :דנאשופימ ארי

 ידיפסו תסא האניהת וד רב הכ תסַא אהנָא
 :ךנכ ארנ אהדרנ אב תסא רגנ רב הכ אר

 תהנב ןישָתֶא ַחיִדַה יארב אר אהנָא ןהאכו ה
 רהו :תסַא םרנ ינאברק ןיא * דנאזוסב דנואדכ י

 ןאכמ רד דרוכב ארנָא ןאנהאכ זַא ירוכד
 :תסא סאדקַא סדק ןיא דש הדרוכ סדקמ
 אהנָא תסַא האננ ינאברק דננאמ םרָנ ינאברקי

 הראפכ ןָאב הכ ינהאכ תסַא ןונאק ךִי אר

 ינאברק הכ ינהאכו :דוב דהאוכ וא ןָאזא דנכ ח
 תסופ ןקאכ ןָא דנארדנ אר יסכ ינתכוס

 דוכ :ארְב דינארדנ הכ אר ינתכוס ינאברק
 הנס רד הכ ידרַא הידה רהו :דראד האננ 5

 התכאס גאס אי הבאת רב הָנרַהְו דוש התכפ
 דהאוכ דינארַדנ ארנָא הכ ןהאכ ןָאזא דוש

 הֶתַשְרְס ןנורב האוכ ידְרֲא הָיִדַה רהו :דוב י
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 הלש ז  ןאױאל רפס אי ארקוו
 | וצ

 ןרֵהַא ןארספ המה ןָאזַא ךשכ האוכ. הדש
 :דוב דהאוכ רנידכי תואפת יב
 * דֶזָנ יִסָכ הכ יתמאלְס הַחיבַד ןונאק תסניאו
 *רכשת יארב ארנָא רנַא :דנארדנב דנואדכ
 יאה ץרק רכשת החיבד אב ספ דנארדנב
 ריטפ יאה ךזאנו ןנורב הדש הַתָשְרְָס ךריטפ
 התכימָא סֶרנ ָדרֶא זאו ןנורב הדש הדילאמ
 :דנארדנב אר ןַנורב הדש הָתָשְרְס יאה ץרק הדש
 ינאברק ראד היאמ רימכ ןאנ יאה ץרק אב

 דוכ יתמאלס רכש הָחיבִד הקארמה אר דוב
 זאר יכי ינאברק רה וא ןָא זאו :דנארדנב
 דנארדנב דנואדכ דזנ ינתשארֿפַא הידַה יארב

 אר יתמאלְס ָהְחיבְד ןוכ הכ ןהאכ ןָא ןאזאו
 וט רכשת החיבד תשונו : דוב דהאוכ דשאפימ
 דוש הדרוכ ו ינאברק טר רד וא יתמאלס
 פ ָהָחיבְד רנאו : דראדגנ חבצ את ארנָא זַא יזיְנ
 יור רד דשאב יערבת אי ירְּדנ וא ינאברק
 דנש הדרוכ דנארדנימ אר דוכ החיבד הכ

 :דוש הדרוכ זר ןַא יאדרפ רד ןָא יקאבו

 י שתאב סיס זה רד  החיבד תשוג יקאכו

 ח החיבד תשונ זא יג רנאו :דוש התכוס

 לובקמ דוש הדרוכ םיס זור רד וא יתמאלס
 דינארדנ ארנָא הכיסכ יארְבו דש דהאובנ
 יסכו דוב דהאוכ םננ .דש דבאוכנ בותה
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 ז ןאואל רפס אי ארקיו
 | וצ

 למחתמ אר דוכ האנג דרוכב ארנָא הכ
 .דרוכרב סננ יִנ רחב הכ יתשוגו : דש דהאוב
 רהאט הכרהו דוש התכוס שתֶאב דושנ הדרוכ
 | וכוכב וכל :דרוכב תשונ וא וא .דשאב
 דנואדכ :יארב הכ יתמאלס החיבד תשונ וא
 סָכְנָא דשאב וא רב וא תסאננו דרוכב תסא
 כסכו :רש דהאוכ עטקנמ דוב םוק זא
 האוכ ימֵדֲא תסאָננ האוכ אר סננ זִנ רה
 סמל אר סֶנַנ הורכמ זינרה האוב סננ המיהב
 יארב הכ ייתמאלס המיבְד תשונ זַאו דנכ
 עטקנמ דוכ םוק זַא סכנָא דרוכב תסא דנואדכ
 :דש דהאוב
 נב + תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 ןאנ היפ יה וגנב הדרכ באטכ אר לארשי
 : ראדךמ היפ אמא :דירוכנ אר ובו דנֿפסונו
 ראכ רה יארב הדש הדירד ןאַח היפו
 :דושנ הדרוכ זנרה ןכיל דושימ לאמעתסא
 הידה ןָא זא הכ ירננאָנ היפ הכרה ארי
 דרוכב דננארדנימ דנואדכ יארְב ןיִׁשֲתֶא
 :דוש עטקנמ דוכ םוק זא דרוכ הכ סכנָא
 םיאהב זא האוכ נרמ זַא האוכ אר ןוכ נוהו
 הכוכב רה : דירוכמ דוכ יאה ןכסמ המה רד
 :דוכ םוק זַא סכנָא דרוכב ןוכ ססק רַה זַא
 5 :דש דהאוכ עטקנמ
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 ז | ןאיואל רפס אי ארקוו
 וצ

 זלש

 ינב :הפנ .הדרכ .באטכ אר השמי.דנוארפו
 הָיבְּד הכרה וגב הדרכ באטכ אר לארשי
 דנארדנב דנואדכ יארְב אר דוכ תַמאַלְס
 דוכ יתמאלס החיבד זא אר דוכ ינאברק
 יאיאדה דוכ יאה תסדב : דרואיב דנואדכ דזנ
 הניס אב אר היפ דרואיב אר דנואדכ ןיִׁשֲתֶאי
 ינדינאבננ הידה ּתַהנב הנס את דרואיב
 היפ ןהאכו :דוׂש הדינאבנָנ דנואדכ רוצהב
 ןֹרָהַא ןאזא הניסו דנאוסב חבדמ רב אר
 אר תסאר ןארו :דוב דהאוכ שנארספו

 יִתַמאלְס חיאבד זַא ינתשארפא הֵיְדַה יאר
 ןארסְפ זַא סַכא :דיהדב ןקהאכב דוכ
 אר היפו יתַמאלְס ַהַחיבֹל ןוכ הכ ןרָהא
 :דוב דַהאוכ "יו ָהֶצַתח תסאר ןאר דינארַדנ

 אר ינתשארפַא ןארו ינדינאבנְנ הניס אריז
 ןאשיא יתמאלס םיאבד וא לארשי ינב זא
 שנארספו ןהאכ ןהַא אב אר אהנָאו םתפרנ
 : םדאד לארשי ינב בנאנ זא ידבא הצירֿפב
 שנארספ חסמ הצַחו ןרֶהַא קמ הקצה תסניא .

 ןאשיא הכיור רד דנואדכ ןישַתֶא יאיאדַה זַא
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 תנאהכ דנואדכ יארב את דֵרוֲא ךידמ אר
 ןאשיאב הכ דומרפ רמא דנואדכ הכ :דננב

 ןאימ זא אר ןאשיא הכיור רד דוש הדאד
 רד ידֵבַא הצירֿפ ןיא דרכ חַסַמ לארשי ינב
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 . ח ז ןאואל רפס אי ארקוו הלש

 וצ

 ינאברק ןונאק תסניא : תסא ןאשיא יאה לסנ *
 ינאברקו האנג ינאברקו ידְרֶא הידהו ינתכוס

 הכ :יתמאלס ָהָחיבדו סידקת  ינאברקו םרָנ ""

 א
 ב

 הדומרפ רמא יס הוכ רד השמב דנואדכ
 וכאב אר לארשי.ינב הכ יהר רד דוב
 :דנואדכ דזנ אר דוכ נאה ינאברק את דומרפ
 :יכס יארחצ הד .דננארדנב

 ח באב

  :תפנ הדרכ באטְכ אר הָשמ דנואדכו
 ןגורו אה תכרו וא אב אר שנארספו ןרַהא
 דבסו נוק ודו האננ ינאברק הלאסונו חסמ

 אר תעאמנ ימאמתו :רינב אר רישפ ןאנ ג
 השמ ספ :ןכ עמנ עאמתנא ַהַמַכ רדבי

 ה
 ו

 ו

 למעב דוב הדומרֿפ רמַא יוב דנואדכ הכנאננ
 : דנרש עמנ עאמַתַנָא ַהֹמְיַב רדב תעאמנו דְרָוָא
 דנואדכ הָננַא תסניא תפג תעאמנב השמו
 השמ ספ :דוש הדרכ הכ תסא הדומרפ
 אר ןאשיאו דרנָא ךידזמנ אר שנארספו ןרהַא
 דינאשופ וא רב אר ןהאריפו :דאד לסג בָאב
 אדר אב ארואו תסב וא רַב אר דנב רמכו
 תשאדנ וא רַב אר דופיאו תכאס סבלמ
 רב ארנַא התסב וא רב אר דופיִא ךאָנה
 הא הב אר דנכ הניסו :תכאס ראותסא װח
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 טלש ח ןאואל רפס אי ארק
 | וצ |

 דנב הנס רד אר םימתו םירּואו תשאדנ
 9 רבו דאהְנ שרס רב אר המאמעו :דראדנ

 ְרֵסֿפַא ינעי ןירז הכנת ןָא שיפ רד המאמע
 אר השמ דנואדכ הכאננ דאהנ אר סדקמ
 יאר הקמ ןנה השמו : דוב - הדוטרפ טא

 דוב ןָא רד הכ אר הָננָּו ןכסמ התפרנ |
 * ירדקו :דומְנ סידקת אר אהנָא הדרכ חסמ
 דישאפ הבתרמ תפחה חבדמ רב ארנָא זַא
 אר שא היאפו ץוחו שבאבסא המָהו חַבּדַמו
 : דיאמְנ .סידקת אר אהנָא את דרכ הסמ
 * התכיר ןרַהַא ךס רב אר חסמ ןנור זַא ירדקו
 :דיאמנ סידקַת ארוא את דרכ חסמ ארוא
 "רַב הדרוַא ךידונ אר ןרהא ןארספ השמו

 אראה דנב רַמַכו דינאשופ אר ןהאריפ ןאשיא
 דאהנ ןאשיא רב אה האלכו תֶסַב ןאשיא רב
 : דוב הדומרפ רמַא אר הַׁשֹמ דנואדכ הכנאנג
 י ןרהֶאו דָרוָא אר האננ ינאברק הלאסוג ספ
 הלאסונ רכס רב אר דוכ יאה תסד שנארספו
 וש דרכ הבד ארנָאו :דנדאהנ האננ ינאברק

 תבדמ יאה ךאש רב התפרנ אר ןוכ השמו
 אר תבדמו דילאמ דוֿכ תשננאב ףרט רַהב
 הבדמ :ןאינב רב אר וכו תכאס .רחאפ
 הראפַכ שיארב את דומנ סידקת ארנָא התכיר
 ₪ דוב 'אשחַא רב הכ אר היפ  המהנ : דיאמב
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 < התפרנ אר אהנָא םיפו הדרנ ודו רַגְנ ידיפסו

 הלאסונו : דינאזוס חבדמ רב אר אהנָא השמו
 זא ןוריב אר שנגרסו שתשונו שתסופו
 דנואדכ הכנאנג דינאהס שָתֶאב האג רכשל
 ינאברק נוק ספ :דוב הדומרפ רַמא אר השמ
 שנארספו ןרהאו דרוָא ךידמ אר ינתבוס
 ' !דנדאהנ נוק רס רַב אר דוכ יאה תסד
 ףארטאב אר ןוכ השמו דרכ חַבָד ארנָאו
 דרכ העטק העטק אר קו :דישאפ חָבֹדַמ
 :דינאוס אר יברנו אה העטקו רס השמו
 ימאמת השמו תסש בָאב אראה הָנאפו אשחַאו

 ינאברק .ןיא *דינאוס חבדמ רַב אר עק
 ןִׁשתֶא הידהו וב שוכ רטע תהנב ינתכוס
 אר השמ דנואדכ הכנאנג דוב דנואדכ יארב
 נוק ינעי רניד נוק ספ :דוב הדומרפ רמַא
 תסד שנארספו ןרהאו דִרְוָא ךידזנ אר ץיצכת
 אכנאו ;דנדאהנ נתק רכס רב אר דוכ יאה
 התפרנ אר שנוכ זַא ירדק הָשמו דרכ חבד
 תסד תסש רבו ןרהַא תסאר שוג המרנ רב

 :דילאמ וא תסאר יאפ תסש רבו וא תסאר
 .ירדק השמו דרנָא ךידזנ אר ןרֶהִא ןארספו

 אשיא תסאר ׁשונ המרנ רב אר ןוב זַא
 תסש רבו ןאשיא תסאר תסד תסש רבו
 אר ןוכ השמו דילאמ ןאשיא תסאר יאפ
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 אמש ח ןאואל רפס אי ארקו
 : וצ

 הכ מהו הבָנדֹו היפו : דישאפ חַבֹּדמ ףארטַאב
 רַננ ידיֿפסו תסא אשְחַא רַב הכ אר היפ

 :תפרג אר תסאר ןארו אהנָא היפו הדרג ודו |
 דוב דנואדכ ךוצחב הכ ריטפ ןאנ דס ואו
 ךואנ ךו יננור ןאנ ץרק ךױ ריטפ ץרק ד
 תסאר ןאר רבו היפ רַב אר אהנָאו תפרג
 5 תסד רבו ןכהא םסד:רב אר המחו : דאהנ

 הידה יארְב אר אהנָאו דאהְנ שנארספ יאה
 השמו :דינאבננ דנואדכ רוצהב ינדינאבננ

 רַב התפרנ ןאשיא יאה תסַד זא אר אהנַא
 ןיא * דינאזוס .ינתכוס ינאברק יאלאב חבדמ
 ינאברקו וב שוכ רשע יארְב ץיצכת ָהידַה
 אר הניס השמו :דוב דנואדכ תהנב ןיִׁשֲתָא

 הידַה יארב דנואדכ ךוצחב ארנָא התפרנ
 הצח ןיא ץיִצְכִת נוק זַאו דינאבננ ינדינאבננ
 רמַא אר השמ דנואדכ הבנאנג דוב השמ
 ל חֶסֹמ ןנור זַא ירדק השמו :דוב הדומרפ
 ארנָא התפרג דוב חבדמ רב הכ ינוכ זאו

 יאה תכרו שנארספ רבו שיאה תכרו ןרַהַא רב
 שיאה תכרו ןרהאו דישאפ "ו אב שנארספ
 "ו אב אר שנארספ יאה תכרו ׂשנארספו
 אר שנארספו ןרַהַא השמו :דומנ סידקת

 דיזפב עאמַתְנַא המיכ רד דזנ אר תשונ תפנ
 תסא ץיצְכְת דבס רד הכ ינאנ רב ארנָאו

| 341 

- uw 

 חה \נ

uw מ 

 א 47



 מ ח | ןאיואל רפס אי ארקיו במש
 ינימש

 םתֿפנ הדומרפ רמא הכנאנָנ דירוכב אננָא רד
 יקאבו :דנרוכב ארנָא ׁשנארַסַפו ןרַהַא הכ +
 גל

 1 ל

 הל

=) 

so 

 רד זאו :דינאוסב שתתֶאב אר ןאנו תשונ
 את דיורמ ןוריב זר תפה עאמתנא המיב
 דוש םאמת אמש ץיצכת םאיא הכ יזור
 ץיצכת אר אמש הר תפָה רַד הכ אריז
 הנש הכרב תרמַא הכנאננ :דרכ דהאוכ
 דושב הכ דומרפ רמא דנואדכ ןאננמה תסַא
 זור תפה ספ :דדרנ הראפכ אמש יארב את
 דינאמב בשו הר עאמתנַא המיכ רד דונ
 אדאבמ דיראד האננ אר דנואדכ רמַאו
 ןרהַאו :םַא הדש רומָאמ ןינָנמַה אריז דירימב

 דנואדכ הכ אר ַײאה ראכ המח שנארספו
 :דנדרוָא אנב דוב הדומרפ רַמַא השמ תסדב

De: , 

 מ כאב

 ןרהַא השמ םתשה ור רד הכ דש עקאוו
 ןרהַאו :דָּנאוכ אר לארׂשי ךיאשמו שנארספו
 .האנֿנ ינאברק יארב הנירנ הלאסונ תפג אר
 יב אר וד רה ינתכוס ננאברק תהנב ינוקו
 בו :גארדנב .דנואדכ רוצהב רנב בע
 הנירנ הלאנב ונב הדרכ באטב אר לארשי

 וד רה יהְּבַבו יהלאסונו האנג ינאברק יאֵרְב
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 נמש ט ןאואל רפס אי ארקוו
 | ינימש

 :דירינב ינִתְבוס יִנאברק יארב ביעיבו הלאסכנ
 רוצחב את יתמאלס ָהַחיִבִּד יארב ינוקו ואנו
 הַתְׁשַרְס ידְרֶא הידהו דוש הבד דנואדכ

 רַב דנואדכ זורמא הכ אריז אר ןננרב הדש .
 ה הכ אר הָננָא ספ :דש דהאוכ רַהאט אמש

 עאמתנא ַָהמיִכ שיפ דוב הדומרפ רמא הָשמ
 רוצחב הדש ךידזנ תעאמנ ימאמתו דנַדְרוֶא

 יראכ תסניא תפנ הֶשמו : דנדאתסיא דנואדכ
 דינכב הכ תסא הדומרפ רמא דנואדכ הכ
 :רש דהאוכ רהאט אמש רב דנואדכ לאלנו
 איב הבְדִמ ךידמ תפנ אר ןרהא .השמוי

 אר דוכ ינתכוס ינאברקו דוכ האננ ינאברקו
 ןכ הראפכ םוק יארבו וכ יארבו אר
 ןאשיא תהנבו ןארדגב אר םוק  ינאברקו
 הדומרפ רמא דנואדכ הכנאננ ןכ הֵראָּפַכ
 הלאסוג הדמָא ךידזנ חבְדמב ןרהאו :תסא
 הבד דוב .שדוכ יארב הכ אר האנג נאבק
 דנדְרוָא וא דזנ אר ןוכ ןרהַא ןארספו :דָרַכ

 רב ארנָא הדרב ורפ ןוכב אר .דוכ תשכנאו
 ןאָנב רב אר ןוכו דילאמ הבדמ יאה ךאש
 זא רַנְנ ידיֿפסו אהדבנו היפו :תכיר הבדמ
 הכנאנָג דינאוס חבדמ רב אר האנג ינאברק

 תשוגו : דוב הדומרפ רֶמַא אר הֶשמ דנואדכ
 : רינאוס שתֶאב האנ רכשל ןוריב אר תֶסופו
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 2 ינימש |
 ןרַהֲא ןארספו דרכ חבד אר ינתכוס ינאברקו
 חַבַּדִמ ףארטַאב ארנָאו דנדְרפס ואב אר ןוכ
 שרסו שיאה העטקב אר ינאברקו :דישאפ
 : דינאחס הבדמ רב ארנַאו - דנדרפס ואב

 רב אר אהנָאו תקש אר אהנאפו אָשְחַאו
 < ינאברקו :דינאהס חבְרמ רב ינתכוס ינאברק
 אר האננ ינאברק בו דרוֶא ךידזנ אר םוק

 דרָכ חַבַד ארנָא התפרג דוב םוק יארב הכ
 :דינארדג האננ יארב ןילווא לָּתַמ ארנָאו
 .ארנָא הדרוַא ךידמ אר ינתְכוס ינאברקו
 - ךידזנ אר ידְרֶא חידָהו : דינארדנ ןונאק בסחב
 חואלע ארנָאו תשאדרב ןָא זא יתשמ הדרוָא
 : דינאוס חַבְּדַמ רב חבצ ינְתכוס ינאברק רב
 יארְב הכ אר יתַמאלְס ההיבד קו ןאנ
 אר ןוכ ןרהַא ןארספו דְרכ חבד דוב םוק
 : דישאפ חבדמ ףארטאב ארנָאו דנדרפס ואב
 דנאשופימ אר אשחא הָננָאו נוק הבנדו ואנ היפו
 אהניס רב אר היפו :אר רַנָנ ידיפסו אהדְרנו
 ןרהאו :דינאוס חבדמ רב אר היפו דנדאהנ
 ינדינאבננ הידה יארב אר תסאר ןארו אהניס
 רמַא השמ הכנאנג דינאבנג דנואדכ ךוצהב
 אר דוכ יאה תסד ןֹרַהַא ספ :דוב הדומרפ
 תכרַב אר ןאשיא התשארפא רַב םוק יוסב

 ינאברקו האנג ינאברק ןדינארדנ זאו דאד
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 י הֶשמו : דמָא ריזב יתמאלס ָהיאבדו ינַתֹכוס
 ןוריבו דנדש לכאד עאמְתְנא המיכב ןרהַאו
 דנואדכ לאלְנו דנדאד תכרב אר םֹוק הדמָא
 רוצח זא שָתֶאו :דש רהאט םוק עימג רכ

 היפו ינתכוס ינאברק הדמָא ןוריב דנואדכ
 ארניא םוק ימ:ימת ןוָנו דיעלב חַבְּדַמ רַב אר
 : דנדאתפא רד יורב הדרכ דנלב יאדצ דנדיד

uw 
 ד

 י באב

 א יכי רה ןרהא ןארספ אוהיבאו בָדָנו
 אהנָא רכב שָתֶא התפרג אר דוכ ַהְרמְנמ
 יבירג שָתֶא הדראדנ ןֶא רַב רוכבו דנדאהנ
 דנואדכ רוצחב דוב הדומרֿפנ אר ןאשיא הכ

 רדב דנואדכ רוצח זא שתֶאו :דנדרוָא ךידזנ
 דנואדכ רוצהבו דעלב אר ןאשיא הדש
 הָננָא תסניא תֿפנ ןרַהַאב השמ ספ :דנדרמ
 הכינאנָא זַא הכ תסא התֿפנו הדומרפ דנואדכ
 דש םהאוכ הדרכ סידקה דנא ךידזנ ןמב
 ספ תפאי םהאוכ לאלנ םוק ימאמת רשנ רדו

 י ןֿפצלָאו לאשימ השמו :דש שומאכ ןרהא .
 ןאשיאב הדנאוכ אר ןרהא יומע לַאיוע ןארספ
 שיפ זַא אר דוכ ןארדארב הדמָא ךידזנ תפנ
 ה ךידמ ספ :דירבב האנ רכשל ןוריב סדק
 ןאשיא יאה ןהאריפ רד אר ןאשיא הדמָא
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 התפנ השמ הכנאנג דנדךב האנ רכָשל ןוריב
 רַמַתיִאְו רזעלא שנארספו ןרהַא השמו :דוב
 ךמכמ ואב אר דוכ רס יאה ומ תֿפנ אר
 דירימב אדאבמ דינזמ ךאנ אר דוכ ןאבירנו
 .ןארדארב אמא דושב תעאמנ ימאמת רב בצו
 תהנב לארשי ןאדנאכ םאמת ינעי אמש
 םתאמ תסַא התכורפַא דנואדכ הכ ישָתֶא
 קריב עאמְתְנֶא ָהָמיִּכ ךד זאו :דרכ דנהאוכ
 דנואדכ חסמ ןגור אריז דירימב אדאבמ דיִורמ
 תֿפנ השמ הָננָא בסחב ספ תסאמש רב
 :דגדרכ
 הת הפ: .הדרכ באטכ אר ןרהַא דנואדכו
 לכאד עאמתנא המיכב ןוג ות אב תנארספו
 ' דירימב אדאבמ דישונמ ירכסמו בארש דיוש
 :אמש יאה לסנ רד ידבַא ָהֶצִרְּפ תסניא
 רָקאטו סנו סדקמ רינו סדקמ ןאימ רַד אתו
 המה לארׂשי ינב הב אתו :דיהד זימת
 יארְב השמ תסדב דנואדכ הכ אר ץנארֿפ
 :דיהד םילעת תסַא התפג ןאשיא
 הכ רַמְתיאו רֶזְעְלֶא שנארספו ןרהאב השמו
 יאיאדַה זא הכ ידרַא הידה תפנ דנדוב יקאב |

 ארנַאו דירינב תסַא הדנאמ דנואדכ  ןישתַא
 קאר דירוכב חבדמ דמ היאמ רימכיב <

 הירובב- סדקמ ןאכמ רד ארנָאו : תסַא סאדקַא
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 ינימש

 ןיא דנואדכ ןישְתֶא יאיאדה זא הכ אריז
 רומאמ הכנאנג תֶסת ןארספ ָהצֶחו ות ַהֹצָח
 ינתשארֿפַא ןארו ינדינאבנג הניסו :םַא הדש
 רד ות אב תנארתכדו תנארספו ות אר
 םיאבד זא אהניא אריז דירוכב ךאפ יאנ
 הצֲחו ות ָהצַח יארְב לארשי ינב יִתַמאְלְס
 ינתׁשארֿפַא ןאר :תסא הדש הדאד תנארספ
 היפ ןיִׁשֲתֲא יאיאדַה אב אר ינדינאבְנ הְניסו
 דנואדכ ךוצחב ינדינאבננ ָהיְדַד את דנרוָאיב
 תנארספ ןָאזַאו ות ןָאזאו דוש הדינאבנג
 דנואדכ הכנאנ) ידבַא ָהצירפב דוב דהאוכ
 האנג ינאברק זב השמו : תסא הדומרפ רֶָמא

 רב ספ דוב הדש התכוס ךנאו דיבלט אר

 יקאב הכ ןֹרֲהַא ןארספ רֶמְתיִאו רֶעַלֲא
 האננ ינאברק אֹרָנ :תפנ הדומנ םשָּכ דנדוב
 סדק ןָא הכ אריז דידרוכנ סדקמ ןאכמ רֶד אר
 את דוב הדש הדאד אמשבו תסַא סאדקַא

 ןאשיא יארב התשאדרב אר תעאמַנ האננ |
 ןַא ןוֿכ ךעא :דינכ הראפכ .דנואדכ רוצהב
 תסנאבימ התבלַא דשנ הדרוָא סדק ןורדנַאב
 רמַא הכנאנג דישאב הֶדְרוכ סדק רד ארנָא

 זורמא ךניא תֿפנ השמב ןרֶהָא :םדוב הדרכ .
 אר דוכ ננתכוס ינאברקו דוכ האנג ינאברק
 רב אה זיִנ ןינָנו דנדינארדנ דנואדכ ךוצחב

347 

 די

 וט

8 

- 
02 

 מ ,



 אי י ןאױאל רפס אי ארקוו חמש

2 

 ןצ

 וע

4 

 ה

- 

-= 

 ינימש

 ינאברק זורמא רנא ספ תסַא הדש עקאו ןמ

 דנואדכ רשנ רוטנמ איִא םדרוכימ אר האננ
 רש: רד דינש ארנא השמ ןונ :דשימ

 :דַמָא דָנְַב

 אי באב
 הדרכ באטכ אר ןרהאו השמ דנואדכו

 הדרכ באטכ אר לארשי ינב :תֿפנ ןאשיאב
 דיאבימ הכ דנתסַה יתאנאָוַח אהניא דייונב
 ץמז נר רב הכ ימיאהב המַה זַא דירוכב
 םאמת ףאכש הכ םס התפאכש רַה :דנַא
 ארנָא םיאהב זא הדננכ ראוכשנו דראד
 ןאגתפאכשו ןאגדננכ ראוכשנ זַא אמא : דירוכב
 ארז רתש | ונעי דירוכמ אר אהנא םס
 ןֶא תסינ םס התפאכש ןביל דנכימ ראוֿבשנ
 ראוכשנ אריז ךנוו :תסא סֶנֵנ אמש יארְב

 יארב ןיא תסינ םס הָתֿפאכְׁש אמא דנכימ

 "  דנכומ ראוֿבׁשנ אריז שוגרו : תסא סננ אמש

 = סֶנָנ אמש יארְב ןיא תסינ םס התפאכש ילו
 ףאכשו תסא םס הַתפאכְש אריז ךוכו :תסַא
 יארב ןיא דנכימנ ראוְכשנ ןביל דראד םאמת
 דירוכמ אהנָא תשוג זַא :תסא םֶנָנ אמש
 יארב אהניא דינכמ סמל אר אהנַָא שאלו
 תסַא בָא רד הָננֶא המה זא :דנא סננ אמש
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 ינימש

 דראד סלפו רפ הָנֹרַה דירוכב אר אהניא
 אה רֶהָנ רד האוכ אירד רד האוכ בָא רד
 דראדנ סלָפו רפ הָנרהְו :דירוכב אר אהנָא
 תארשַח המה זא אה רֶהָנ רד אי ארד רד
 דנשאבימ  .בָא רד הכ :ינארטאנ םמהו בא
 * התבלַא :דנשאב הורכמ אמש ךדונ אהניא
 אהנָא תשונ זא דנַא הורכמ אמש דמ
 : דיראד הורכמ אר אהנָא יאה שאלו דירוכמ
 י אמש ךזנ דראדנ סלפו רפ אהבָא רד הָנרה
 * אראה ןיא ןאנרמ זַאו :דוב דהאוכ הורכמ
 הורכמ אריז דנושנ הדרוכ דיראד הורכמ
 :רחב רְסו ראוכדןאוכהסאו באקע דנא
 ומ סאנְנַאב בארגו :ןָא סאנְנַאב ראוכשאלו סכרכו
 פ זאבו> ײארד בנכו דנו ברכ רתשג וא

 ₪ זאקו :ראמיִתּובו ץאונו םּובו :ןָא סאננַאב
 ש ןֶא סאננַאב גנלכו קלקלו : םכרו אקס גרמו
 כ ראדלאב תארשח המה :הרפבשו דהְדהו
 הורְכִמ אמש יארב דנוכימ אפ ראהָנ רב הכ
 תארשח המה זא דירוכב אר אהניא ןכיל :דַנֲא
 רַה דנורימ הפ ראהנ רב הכ רארקאפ
 יארְב אה קאס דוכ יאה יאפ רַב הכ םאדכ

 .אר אהניא םֶסָק ןָאזַא :דנראד ןימז רב ןִחְסַנ
 סאננאב אבו ןָא סאננַאב ךלמ ידירוכב
 : ןֶא סאנְנַאב בדננו ןָא סאננַאב ןאֹונְרֲחו ןָא
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 = ינימש |
 דנראד אפ ראהנ הכ ראדלאב תארשח ריאסו
 סננ אהנַא זא :דנַא הורכמ אמש יארְב
 את דנכ סמל אר אהנַָא שאל הכרה דיושימ
 -.אהנָא שאל זַא יֹזיִג הכרהו :דשאב סֶננ םאש
 אה .דיושב אר דוכ תכר דראד רב אר
 התפאבש הב יהמיהב רַהו : דשאב סֶננ םאש
 ראוכשנו רראדנ םאמת ףאכש ןכל דשאב ל
 אהנָא הכרהו דנסננ אמש יארב אהניא דנכנ

 אפ ףכ רב הָנְרַהו :תסא סגנ דנכ םמל אר
 אפ ראהנ רב הכינארונאְג המה זא דור
 הכרה דנַא סֶנֵנ אמש יארְב אהניא דנורימ
 סננ םאש את דנכ סמל אר אהנָא שאל
 דראד רַב אר אהנַא שאל הכרהו :דשאב
 'דשאב סִננ םאש אתו דיושב אר דוכ תֹכר
 : דנא סננ אמש יארְב אהניא
 אהניא דנזכימ ןימז רב הכ יתארשח ואו

 ראמסוסו שומו רוכשומ דנַא סננ אמש יארב
 הסאבְרכו הסאפלנו לרוו הלדו :ןָא סאננאב
 יארב אהניא תארשח עימָנ וא :ןומלקיבו
 סמל אר אהנַא שאל הכרה דנא סננ אמש
 רה רבוי:דשאב סננ םאש את דנכ
 התכ ב2 שתומ וא דעב אהניא וא יבי הכ

 תָכְר האוָכ יבוָנ ףרט רה האוָכ דשאב סננ

 רד הכ יֿפְרֹט רַה לאונ האוכ םֶרְנ האוב
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 אנש אי ןאואל רפס אי ארק
 ינימש |

 דוש התשאדג בָא רד דוש הדרכ ראכ ןָא
 דהאוכ רהאט ספ דשאב סֶננ םאש אתו

 אהניא זַא יכי הכ ןילאֿפס ףרט רהו :דוב
 דשאב סַננ תסַא ןָא רד הננַא דתֿפיִב ןַא רד
 הדרוכ הכ ןָא רד ךארוכ רה :דינכשב ארנָאו
 דשאב סֶגנ דש התכיר ןָא רב בא רנַא דנש

 רד הכ דש הדימאָשא הכ יבורשמ רַהו
 הל הכ יזיִנ רַה רבו :רשאב סֶננ תסא ףרש ןינָנ
 דשאב סָננ דתפיב אהנָא שאל וַא יהראפ
 אהניא דוש התסכש קאנא האוכ רונַת האוכ
 1 דוב = דנחאוב סננ אמש .דזת = דנא סה

 רהאט דשאב בָא עמנמ הכ ץוחו הַמשְנו
 דנכ סמל אר אהנַא שאל הכרה ןכיל תסַא
 אהנַא שאל זַא יהראפ רנאו :דוב דַהאוב סֶננ
 דוש התשאכ דיאב הכ ינַתְׁשאכ םֶכת רב

 םכת רַב בָא רֵנַא ןכיל :תסַא רַהאט דתֿפיִב
 ןָא רב אהנַא שאל זַא יהראפו דוש התכיר
 :דשאב סננ אמש יארְב ןיא דתֿפיִב

 ינדרוכ אמש יארְב הכ ימיאהְב זַא יכי רנַאו
 דנכ סמל ארנָא שאל הכרה דרימב תסא
 מ ארנָא שאל הכרהו :דשאב סננ םאש את
 סְננ םאש אתו דיושב אר דוכ תכר דרוכב
 דוכ תֹכַר דראדרב ארנָא שאל הכרהו דשאב
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 תסא הֹורְכַמ דזכימ ןימז רב הכ יתארשח

 הה האר ככש רב התכו . :דושנ  הדרוכ
 יאפ :הָנדַהו דור האר אפְראהג רַב הנר
 הכ יתארְׁשַה ַהֹמֵה ינעי דראד האדי יאה
 הב ארז דירוכמ אר אהנָא דנזכימ ץימז .רב
 הכ יתארשח רהב אר ןתשיוכ :דְנא הורכמ
 סֶנָנ אהנָאב אר דוכו דיזאסמ הורַכַמ דזכימ
 :דיוש ךאפאנ אהנַא זא אדאבמ דיזאסמ
 דוכ ספ םתסה אמש יאדכ הוהי ןמ אריז
 ןמ ארז דישאב םדקמו דייאמנ סידקִת אר
 יתארשח המהב אר ןתשיוכ ספ םתסה סורק

 ןמ ארז :ךיזאסמ סננ דנזכימ ןימז רב הכ
 .רצמ מז זא אר אמש הכ םתסה הוה
 ספ םשאב אמש יאדכ את םדרוָא ןוריב
 תסניא :םתסה סודק ןַמ אריז דישאב םרקמ
 רה הב ינאויה רהו .ןאגהמו םיאהב ןונאק

 קש רב הכ מאלה רו דינכמ תכרח אהבַא

 ןאימ רדו רהאטו סננ ןאימ רד את :דוכימ

 הכ יתאנאויחו דנש הדרוכ הכ יתאנאויח
 :דושב זאיתמָא דנושנ הדרוכ
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 בי ןאואל רפס אי ארקיו
 עירזת

 אב

 : תפנ הדרכ באטְכ אר הָשמ דנואדכו
 ינז ונ רגב .הדרכ באטכ ארי לארשני בב
 תפה האננָא דיאזב יהנירנ רספ הדש ןַתסַבָא .

 שצְיח תָמְט םאָיַא קפאומ דשאב סננ זר
 וא הפלג תשונ םתשה ןור רדו :דשאב סֶננ
 ריהטת ןוכ רד זר הסו יסו :דוש ןותכמ

 דיאמננ סמל אר סדקמ יג ןיהו דנאמב דוב
 שרהט םאייִא את דושנ לַכאד סדקמ ןאכמבו
 התֿפה וד דיאוב ירַתְכד רַנָאְו :דוש םאמת

 תסשו דשאב סננ דוכ תמט תדמ בס רב
 נו = :ידנאמב  דוכ ריהטּת ןוכ רד הר שש
 םאמת רתֿכד אי רספ יארְב שרהט םאַא
 ינתכוס ינאברק יארְב הלאס ךי ָהְּרַב דוש
 ינאברק יארב יהתְכאפ אב רתובכ ָהְננו

 :דרואיב ןהאכ דזנ עאמַתְנֲא המָיכ רדב האננ
 דינארדג דבאוכ דנואדכ רוצחב ארנָא ואו
 הָמְשָנ זַא את דרכ דהאוכ הֶראפָּכ שיארבו
 הכנָא ןונאק תסניא *דוש רחאט דוכ ןוכ
 תסד רנַאו :רתכד האוכ רסַפ האוכ דיאזב
 התכאפ וד האננָא דסרנ הרב תמיקב וא
 ינאברק .יארב וכי דרונב רתובכ הכנ רדיו

 ןהאכו האנג ינאברק יארב ירנידו ינתכוס
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 דהאוכ רהאטו דְרַכ דָחאוכ הראֿפכ ינ יארְב
 :דש

 25 באב

 הדרכ באטכ אר ןרַהַאא השמ דנואדכו
 סאמָא שנדב תסופ רד אר יצְכַש ןוָנ : תפנ
 תסופ רד ןָאו דושב קארב הכל אי אבוק אי
 ארוא ספ דשאב ץרב יאלב ךננאמ שנדב
 הכ שנארספ זא יכי רזנ אי ןקאכ ןֹרָהֲא דו
 אר אלב ןָא ןהאכו :דנרואיב דנשאב הנרכ
 דיאמנ הטחאלמ דשאב שנדב תסופ רד הכ
 שיאמנו תסַא הדידרנ דיפס אלב רד ומ רַנַא
 יאלב דשאב רת דוג שנדב תסופ זא אלב
 םכהו דעבב ארוא ןהאכ ספ תסא ץרב
 קרב הכל .ןא .רנאו - :דהדב יא תסאננב
 דוג תסופ זַאו דשאב דיפס שנדב תסופ רד
 האגנָא הדידרננ דיפס ןָא יומו דיאמננ רת
 :דראד האננ הר תפה אר אלתבמ ןָא ןהאכ
 דיאמנ הטחאלמ ארוא ןהאכ םתֿפה תרו
 דשאב הדאתסיא שרסנ רד אלב ןָא רנַאו
 ארוא ןהאכ ספ הדשנ ןהפ תסופ רד אלַבו
 םתבה סהר רדו :דראד האגנ רניד ור תפה

 אלב רנאו דנכ הטחאלמ זאב ארוא ןהאכ
 תסא התשננ ןנפ תסוב ףדו:הדש ה
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 הנש ני ןאואל רפס אי ארקיו
 עירזת

 תסא אביק ןֶא דקהדב שתראהטב םכה ןֶהאכ

 ו רָנַאְו :דשאב רהאטו דיושב אר דוכ תָכר
 הכנָא זַא דעב דש ןהפ תסופ רד אבוק .

 ראב ספ דומנ ריהטת יארְב ןהאכב אר דוכ
 הטחאלמ ןהאכו : דיאמנב ןהאכב אר דוכ רניד
 הדש ןֶָהַפ תסופ רד אביק האנרהו דיאמְנ

 ץרב ןיא דקדב וא תסאָננב םכח דשאב
 : תסַא
 דמ ארוא דשאב יסכ רד ץרב יאלב וונו
 רנא דיאמנ הטחאלמ ןַהאכו :דנרואיב ןהאכ
 דיפס אר יומו דשאב תסופ רד דיפס סאמָא
 :דשאב סאמַא רד הדנז םאכ שונו הדרכ

 ' ןהאכ תסַא ןמזמ ץרב שנדב תֶסופ רד ןיא
 דראדנ האגנ ארואו דהד םכה שתסאננב
 י תסופ רד ץרב רנאו :תסַא סָנֵנ הכ אריז

 תסופ ימאמת ץרבו דשאב הדש ןֶהַּפ ראיסב
 הכייאָנ רַה אפ את רס זַא אר אלתבמ ןָא
 יןהאכ ספ :דשאב הדינאשופ דרננב ןהאכ
 אר ןדב םאמת ץֶרב רנַא דיאמנ הטחאלמ
 םכה אלתבמ ןָא ךיהטתב תסא התפְרַג ורפ
 תסַא הדש דיפס שנדב המה הכנתנ דהד

 : הדנז תשונ הכ יתקו רה ןכיל :תסַא רהאש
 ןהאכו :דוב דהאוכ סננ דוש ההאט וא רד"

 וא תסאננב םכחו דניבב אר הדנז תשונ
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 ני ןאואל רפס אי ארקיו
 עירזת

 הכ אריז תסַא סִנַנ הדנז תשוג ןיא דהדב

 : דרדנרב ודיפסב הדנז תשונ רנאו :תסַא ץרב

 הסחאלמ ארוא ןהאכו :דיאיב ןהאכ דו
 תסא הדש לדבמ ידיפסב אֹלַב ןָא רנַאו דנכ
 דַהְד םכה אלתבמ ןָא תראהטב ןהאכ ספ
 :תסַא רהאט אריז
 אפשו דשאב למד ןָא תסופ רד הכ יתשונו
 הכל אי דיפס סאמַא למד יאנ רדו :דבאי
 ארנָא דיִא דידפ יכרסב ליאמ דיפס קארב
 דיאמנ הטחאלמ.ארנַא ןהאכו : דיאמנב ןהאכב
 ןַא יומו דיאמנב רת דוג תסופ זא רנאו
 דהד םֶכח וא תסאננב ןהאכ ספ הרש דיפס
 הדמָא רד למד זא הכ תסַא ץֶרַב יאלב ןיא
 יומ ךניאו דניבב ארנָא ןהאכ רנַאו : תסא
 םה תסופ זא רח דוגו דשאבנ ןָא רד דיפס
 תפה ארוא ןהאכ ספ דשאב ננר םכו דשאבנ
 הדש ןְהַפ תסופ רד רנַאו :דראד האננ זור
  :דשאבימ אלב ןיא דַהד םכח וא תסאננב ןהאכ
 הדנאמ .דוכ יאנ רד קארב ָהָּכל ןַא רנאו
 ספ תסא למר ירנ ןיא דשאב הדשנ ןהפ
 | :דהד םכח יו תראהטב ןהאכ

 זאו דשאב שַתֶא נאד ןָא תסופ רד הכ יתשוג אי

 ליאמ דיפס קארב ַהֵכל נאד ןָא הדנז תשונ
 ארנָא ןהאכ ספ :דיִא דידפ דיפס אי יכרסב
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 עירזת

 קארב ַהֵכל רד ומ רנא דיאמנ הֹטחאַלמ
 דיאמנב .תסופ וא רת דונו הדידרנ דיֿפס

 תסא הדמָא רד נאד וַא הכ תסא ץרב ןיא
 יאלב אריז דַהְד םֶּכִח וא תסאננב ןהאכ ספ
 דיאמנ הטחאלמ ארנָא ןהאכ רנאו : תסא ץרב
 דשאבנ  דיפס ומ קארב הכל רד ךניאו
 דשאב גְנְר םכו דשאבנ תסופ זא רַת דונו
 מ ור רדו :דראד האגנ זר תפה ארוא ןַהאב

 תסופ רד רַנַא דיאמנ הטחאלמ ארוא ןהאכ םתפה |
 ץרב יאלב ןיאדהד םָכֹה ינ תסאננב ןהאכ הדש ןהפ
 הדנאמ דוכ אנ רד קארב הכל רנאו : תסא
 דשאב ננר םכו דשאב הדשנ ןהפ תסופ רַד
 תרהטב ןהאכ ספ תסא נאד סאמָא ןיא

 :תסא נאד כמ יא דהד כה ג

 =ךגז רד אי רס רד ייאלב ןח אי דכפ וכ
 ל הָטֲחאלֹמ אר אלב ןָא ןהאכ : דשאב התשאד

 יומו .דיאמנב תסופ זא רת דונ רנַא דיאמנ .

 תסאננב ןהאכ ספ דשאב ןָא רד ךיראב דרז
 אי ױס ץבב רגע הפעס:ןץיא דהד םכה וא
 דניב אר הֿפעַס יאלב ןהאכ וו :תסַא ךנו
 האיס ומו דיאמננ תסופ וא רּת דוג הנא

 הפעס יאלתְבמ ןָא ןַהאכ ספ דשאבנ ןָא רד
 םתפה תר רו :דראד האננ הר תפה אר
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 רָנַא דיאמג הטחאלמ אר אלב ןֶא ןהאכ
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 גי  ןאיואל רפס אי ארקיו חנש

 עירזת

 דשאבנ ןָא רד דַרַז יומו הדשנ ןהפ הֿפעס
 האננָא :דיאמננ תסופ זא רת דוג הפעסו *

 דשארתנ אר הֿפעס ןכיל דשארתב אר דוכ ומ
 הר תפה זאב אר הפעס יאלתְבמ ןָא ןהאכו

 הפעס ןהאכ םתפַה תר רדו :דראד האגנ +
 תסופ רד הפעס רנא דיאמנ הטחאלמ אר
 ספ דיאמננ רת דונ .תסופ זאו הדשנ :ןחפ

 תכר ראו דהד יו תראהטב םכח ןהאכ
 הנא ןכיל :דשאב רהאשו דיושב אר דוכ ל

 תסופ רד הפעס שתראהטב םכה וַא דעב

 דיאמנ הטחאלמ ארוא ןהאכ ספ :דוש ןהפי
 ןהאכ דשאב הדש ןהפ תסופ רד הפעס רנא

 )כא ,תפכא סננ וא .דוננ אר דרו רומה

 יומו דשאב הדאתסיא הפעס ׁשרטנ רד רנא
 התפאו אפש הֿפעַס ספ הדמָא רד ןָאזא האיס
 יו תראהטב םכח ןהאכו תסַא רהאט וא תסַא

 | :דהד
 [( ראהכל דוכ ןדב תסופ רד ןח אי דרמ ןח

 | :השאב הדשאד דיפס קארב יאהכל ינעָי גאּרב
 | | תסופ רד אהכל רנא דיאמנ הטחאלמ ןהאכ ש

 |  קַהב ןיא דשאב דיֿפסו גנרמכ ןאשיא ןדב
 |  ההאט וא הדמָא רד תסופ זא הכ תסא

 ערקא וא התכיר וא ךס ומ הכ יסכו :תסא מ

 .כס ומ הכ יסכו :דשאבימ רהאטו תסא א
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 טנש גי ןאואל רפס אי ארק
 עירזת |

 עַלָצִא וא דשאב הָתָּכיר ינאשיפ ףרט זַא וא
 ט לכ ךס רד רנאו :דשאבימ רהאטו תסא
 וכרסב ליאמ דיפס יאלב לכ | ינאשיפ אי

 אי וא לכ רס זַא הכ תסַא ץרב ןָא דשאב
 ןחאכ ספ :תסַא הדמָא רד וא לכ ינאשיפ
 רד אלב ןָא סאמָא רגא דנכ הטחאלמ ארוא
 ליאמ דיפס וא לכ ינאשיפ אי וא לכ רס
 :דַׁשאב ןדב תסופ רד ץֶרַב דננאמ יכרסב
 מ התַבלַא ןַהאב דשאבימ סנו תסַא ץורָבַמ וא
 שרס רד יו יאלב דהדב יו תסאננב םכח
 ה: דראד אר אלב ןיא הכ ץורָבמ אמאו :תסַא
 הדאשנ וא רכס יומו הדש ךאָנ וא ןאבירנ
 סננ דנכ אדנו דוש הדישופ וא יאָקבראשו
 התבלא דראד אלב הכ ייאה זור המחו :סננ
 וא ןֵכְסמו דנאמב אהנתו דוב דהאוכ סננ

is ₪ 

| 

5 

 :דשאב האג רכְׁשל ןוריב
 דשאב התשאד ץרב יאלב הכ יתרו 8

 המ האוכ :יהבנפ תכר האוכ ןימשפ תכר האוָכ
 הו םשפ זַא הָנ דופ רד האוָכו ראת רד
 הכ יזיִנ רה זא או םרָנ וא הָנֹו הבנפ וא
 שמ ליאמ אלב ןָא רנא :דוש התכאס םרָנ זַא
 רד .א תכר רד .רשאב יכרכב היקב
 רַד אי דופ רַד האוָכ ראת רד האוכ םרָנ

 ןהאכב תסא ץרב יאלב ןיא ימרנ ףרט רה |
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 גי ןאואל רפס אי ארקיו סש
 עירזת

 "אר אלב ןָא ןהאכו :דוש הדאד ןאשננ

=; is 

1 lw; 

= 

 דֶראד אלב הכ אר יזיִג ןָאו דיאמנ הטחאלמ
 אלב הכ אר יזינ ןָאו :דראד האננ זור תֿפה
 ןָא רנא דנכ הטחאלמ םתפה זר רד דראד
 הד ההאוכ דשאב הרש:ןוהפ  תכר רד אלב
 רה רד םרנ רדיאי דופ רַד האוב ראה
 דושימ לאמעתסַא ןָא יארב םרֶנ הכ יראכ
 :דשאבימ סננ זיִנ ןָאו תסַא דספמ ץרב ןיא
 דופ הנו ראת הָנ דנאהסב אר תכר ןָא ספ

 השי או הבנפ רד האוכ .םשפ רד .האוכ
 ארז דשאב ןָא רד אלב הכ ימרַנ ףרט
 אמַא :דוש התכוס ׁשֲתֶאב תסַא דספמ ץרב
 רד אלב רנַא דנכ הטחאלמ ארנָא ןהאכ ו
 רד אי דופ רד האוכ ראת רד האוכ תכר
 ןהאכ ספ :דשאב הרשנ ןהפ ימרג ףרט רה

 דראד אלב הכ אר הָננֲא את דיאמרפ רמָא
 :דראד האננ רנד הר תפה ארנָאו דניושב
 ןהאכ דראד אלב הכ יג ןָא ןתסש זַא דעבו
 לידבה אלב ןָא גנר רנא דיאמנ הטחאלמ
 ןיא דשאב הדשנ ןהפ םַה אלב דננרַה הדשנ
 הָרֹוכ ןיא ןאוסב ׁשֵתֲאב ארנָא תסַא סנְנ

 אי דשאב ןורד רד ןָא יגדוסרפ האוכ תסַא
 רנא דיאמנ הטחאלמ ןַהאכ ןונו :ןוריב רד י

 .דשאב הרש גְנר םכ ןָא ןתקש זַא דעב אלב
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 אסש די ג. ןאיואל רפס אי ארק
 ערוצמ

 זא האוָכ םרָנ זא אי תכר וַא ארנָא ספ
 9 זאב רנאו : דנכ הראפ דופ זַא האוכ ראת
 דופ :רֶד האוכ ראת רד האוכ תפר ןַא רד
 ןדמָארב ןיא דוש רַהאט יִמָרָנ ףרט רה רד אי
 שתֶאב דראד אלב הכ אר הָננָא תסא ץֶרב
 דופ האוכו ראת האוכ תכר ןָאו :ןאזוסב
 זַא אלבו יהתסש הכ אר ימרג ףרט רה אי
 התסש הראב וד דשאב הדש עפר ןֶא
 = ןונאק תסנא :דוב דהאוכ רהאטו דוש

 האוֿכ יהבנפ אי ןימשפ תכר רד ץרב יאלב
 ףרט פחי רד אי = דופ רד האוב האת רצ

 :ןָא תסאננ אי תראהטב םֶכֹח יארב ימרנ
 ב 3 2

Fu Phan 

 א :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו

 ]דמ שריהטס הר רד ןקרבב ןונאק תספיא

 : האנ רכשל ןוריב ןהאכו :דוש הדרוָא ןהאב
 ץרב יאלב רנַא דנכ הטחאלמ ןהאכו דורב
 םכה ןהאכ :דשאב הדש עפר ץורבמ וַא
 ריהטת דךיאּב הכ יסכ ןא יארב הכ .התחב
 זמרקו זרא בו רהאט הדנז ךשננג וד דוש
 ה ךִי הכ דנכ רמַא ןהאכו :דנרנב אפוזו
 בָא יאלאב רַב ןלאֿפָס ףרט רד אר ךשְנְננ
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 די ןאואל רפס אי ארקוו בסש
 | ערוצמ -

 אב אר הדנז ךשנֶננ אמַאו :דנשכב ןאורי
 אב אר אהנָאו דרינב אפוזו זָמרקו זרַא בונ
 וכ א רב הכ יכשנננ ןוכב :הדנז ךשננג
 וא הב יסכ רבו :דרב ורפ הדש התשכי

 דשאפב הבתרמ תפה דוש ריֹהְׁשַת דיאב ץרב
 אר הדנז ךשְנְנו דהדב שתְראהַטב םֶכהו
 דיאב< הכ סכנָאו :דנכ אהר ארחצ יוסב ח

 ימאמתו  דישב אר דוכ תָכר דש ריהטת
 רהאטו דנכ לסנ בָאְבו דשארתב אר דוכ ומ
 לכאד האנ רכשלב ןאזא דעבו דש דהאוכ
 הוב .המוכ ןוריב נר תפה את ןכל .דוש
 וכי ומ ימאמה  םתפה זוהר :רדו = :דנאמב פ

 ינעו דוכ יורבאו שירו רס זא דשארתב אר

 דוכ תכרו דשארתב אר דוכ ומ ימאמת
 ההד לקג באב אר דוכ ןדבו דיושב אר
 וד םתְׁשַה תר רדו :דוב דהאוכ רַהאט ספי

 ָהלאסְכִי הדאָמ הרב דיו .בַע יב הנירנ הרב
 הדש הֶתשרְס סרנ ךרֶא רשע הסו בע יב
 :דרינב ןנור נל דיו ידרַא הידה יארב ןנורב
 סכנָא דנכימ ריהטת ארוא הכ ןהאכ ןָאוא

 אה כ ןיא אב דוש ריחטת דיאב הכ .אר

 רצאה עאמתְנַא המיכ רד דונ דנואדכ ךוצחב

 תרי הנרנ יאה הרב .זא יבכי .ןהאכו ;דנכי*

 .ונאברק יארב ןנור נל ןֶא אב ארנָא התפרג
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 נסש ד ןאואל רפס אי ארקיו
 ערוצמ

 ינדינאבנָג ַהיִדַה יארַב אר אהנָאו דנארדנב םֶרנ

 ייאנ רד אר הרבו :דנאבננב דנואדכ ךוצחב
 חְבָּד אר ינתכוס ינאברקו האנג ינאברק הכ

 ינאברק אריז דנכ חבד סדקמ ןאכמ רד דננכימ
 סדק ןיא תסַא ןַהאֹכ ןָאזַא האנג ינאברק לתמ םרנ
 םרְנ יִנאברק ןוכ זַא ןַהאכו :תסַא סאדקא
 תסאר שוג המרנ רַב ארנָא ןהאכו דרינב
 תסד תְסַש רבו דוש ריהַטַת דיאב הכיסכ
 :דלאמב ין תסאר יאפ תסש רבו תסאר

 רד ארנַא התפרג ןנור נל זא ירדק ןַהאַכְו
 תשגנא ןהאכו :דקרב דוכ ףנ תסד ףכ
 דוכ ףג ףַכ רד הכ יננןרב אר דוכ תסאר
 אר ןנה הבתרמ תפסו דרב ורֿפ דראד
 יקאב זא ןהאכו :דשאפב דנואדכ .ךוצחב

 שונ .המרג רב. תסא תי הב רדיפה

 יאפ תסש רבו תסאר תסד תְסש רבו תסאר
 יאלאב דוש ריהטת דיאב הכ סכנָא תסאר
 אר נוה היקב :דלאמב סֶרִנ ינאברק ןוכ
 הכ סַכנָא ךס רַב תסא ןהאכ ףכ רד הב
 ו יארב ןקאכו דלאמב דוש ריהֶטת דיאב
 ןהאכו :דומנ דחאוכ הראפכ דנואדכ רוצהב

 הכ סָכנַא יארבו דנארדגב אר האנג ונאברק ,
 הראפכ ארוא תסאנג דוש ריהטת דיאב -
 חבד אר ינַתְכוס ינאברק ןָא זַא דעבו דיאמנ .
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 די ןאיאל רפס אי ארקיו דסש

 ערוצמ
 אר ידְרֶא הָיִדַהו ינתכוס ינאברק ןהאכו :דנכ כ

 | דהאוכ הֶראּפַכ יו יארבו דנארדגב חבדמ רב

 : דוב דהאוכ רַהאטו דרכ
 אהניאב שתסַדו דשאב ריקפ וא רנַאו א

 רו באברק יארב הנירנ הרב ךי ספ דסרנ
 דנכ הראפכ  יארבו דוש הדינאבננ את

 הרש התשרס סרנ ַךְרָא זא רשע דיו דרינב
 הא נוה בל ךיו ידרַא הידה יארּב :ןנוהב
 שתסד הָננָא רתובכ ָהְנְּנ וד אי התכאפ

 ינאברק ירגידו האנג ינאברק יכיו דסרב ןָאב
 ₪7 אדגא םתשה הר רדו :דנשב ינתכוס כ

 תראהט יארְב עאמַתְנָא המיכ רדב ןהאכ דזנ
 הככ ןהאכו ;דכואיב דנואדכ רוצהב דוכ

 אהנָא ןהאכו דריגב אר ןנור נלו םדָנ ינאברק
 הנואדכ רוצהב ינדינאבנג הידַה יארְב אר

 הממ הבד אר סרג :ינאברקו :דנאבננב הכ
 ;כ התפרנ םְרנ ינאברק ןוכ וא ןקאכו
 ַתְסשו תסאר תסד תסשו תסאר שונ המרנ
 :דלאמב דושימ ריהטת הכיסכ תסאר אפ
 הופ ₪3 תסד ףכב אר ןנור זַא ירדק ןהאכו
 ףנ תסד רד הכ יננור זא ןהאכו : דזירב

 is ןנ

 4 כ

 - כ

 | | הבתרמ תפה דוכ תסאר תשנְנַאב דראד דוכ
 הכ יננֹור זא ןקאכו : דשאפב דנואדכ ךוצהב הנ

 תו תסאר שוני המרנ רב דראד תסד רד
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 הסש די ןאואל רפס אי ארקיו 1

 ערוצמ
 תסאר יאפ תסש רבו תקאר תסד תסש

 ינאברק ןוכ יאנ רב דושימ ריהטת הכיסָכ
 תסד רד הכ ינָנור ָהיקבו :דלאמב םֶרְנ
 ריהטת הכיסכ רס רַב ארנַא תסַא ןהאכ
 דנואדכ רוצהב יו יארְב את דלאמב דושימ
 וד זַא אי הָתַכאֿפ וד זַא יכיו :דנכ הְראפכ
 הדיסר ןָאב שתסד הֶננָא זַא אר רַתובכ ַהָנונ
 ןַאב יו תסד הָננָארַה ינעָי : דנארדנב דשאב
 אר ירנידו האננ ינאברק יארב אר יכי דסרב
 ןהאכו * ידרֶא הידה אב ינתכוס ינאברק יארב |

 .יזפכ

 א 47

 = דנואדכ ךוצחב דושימ ריהטת הכ יסכ יארְב
 הכיסכ ןונאק תקניא :דרכ .דהאוכ הראֿפכ
 דוכ ריהשתב יו תְֶסַדו דראד ץרב יאלב
 : דסרימנ
 : תפג הדרְכ באטכ אר ןֹרַהַאו השמ דנואדכו
 תִיכְלְמב אמשב ארנָא ןמ הכ ןענּפ ןימזב ןונ
 יחַנאכ רד אר ץרב יאלבו דיוש לֿבאד םהדימ
 האננָא :םנאדרג ץראע אמש ךלמ ןימז זא

 הדאד עאלְשא אר ןהאכ הדמָא הנאכ בחאצ .
 אלב לָתַמ הכ דיָאימ רשנב ארמ הכ דיונב
 את דיאמרפ רֶמַא ןהאכו :תסא הנאכ רד
 אלב ןדיד יארב ןהאכ ןדש לכאד וא לבק
 הנאכ רד הָננָא אדאבמ דננכ ילאכ אר הנאכ
 ןדיד יארב יהאכ ןָאזַא דעבו דוש סֶנָנ תסַא
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 די ןאואל רפס אי ארקוו וסש
 ערוצמ

 דיאמָנ הׂשֲחאלמ אר אלבו : דוש לכאד הנאב *
 יאהטַכ זַא הנאכ יאה ראויד רד אלב רנא

 ראויד ַחֵטָפ זאו דשאב יכְרס אי יזבסב ליאמ =
 רד דזנ הנאכ זַא ןהאכ ספ : דיאמנב רתדונ חל

 .הרנ3 הב הר תפה אר הנאכו דור ןוריב
 הטחאלמו דָיָאיב זאב ןהאכ םתפה תר רדו =

 ןָהפ הנאכ יאה ראויד רד אלב רגַא דיאמנ
 דיאמרפ רמא ןַהאכ האננָא :דשאב הרש מ

 תסאהנָא רד אלב הכ אר ייאה גנס את
 רחש ןוריב ךאפאנ יאָנב אר אהנָא הדנכ

 ףרט רה זַא אר הנאכ ןורדנַאו : דנזאדְניב אמ
 דנשאב הדישארת הכ אר יכאכו דנשארתב
 יאה גנסו : דנזירב רֶהש ןוריב ךאפאנ יאָנב
 ךאכו דנראדנב אה גְנַס ןָא יאָנב התפרגנ רגיד

 רֵנֲאּו :דננכ דודנַא אר הנאכ התפרנ רניד מ
 ןדישארתו אה גְנס ןדנכ זַא דעבו רדרגרב אלב
 :דנכ זורב הנאכ רד זאב הָנאּכ ןדרכ רודנַאו

 אלב רנַא דיאמנ הטחאלמו דיאיב ןהאכ ספ מ
 דספמ ץרב ןיא דשאב הדש ןֶהַפ הנאכ רד

 הָנאֹכ ספ*: תסא סֶנַנ ןָאו תסַא הנאכ רד הנ
 ימאמתו שבוָנו שיאה ננס אב דנכ בארכ אר
 : דנזאדְניב רהש ןוריב ךאפאנ יאָנבו הנאכ ךאכ

 הכייאה זור םאמת רד דוש הנאכ לכאד הכרהו מ
 < חכרהו :דוב דהאוכ סגנ םאש את דשאב התסב מ
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 זסש די ןאואל רפס אי ארקיו
 ערוצמ

 הכרהו דיושב אר דוכ תכר דבאוכב הנאכ רד

 :דושב אר דוכ הכה .דתוכ קג הנאב ה
 דעב רנא דיאמנ הטחאלמו דיאיב: ןַהאכ ןוגו
 ןהפ הנאכ דד אלב הנאכ ןדרכ דודנַא זא
 הנאכ תראהטב םכח ןָהאכ ספ דשאב הדשְנ

 יארבו :תסא הדש עפר אלב אריז דהדב
 זמרקו זרךא בונו ךשננג וד הָנאֹכ ריהטת

 ןילאפס ףרט רד אר ךשנננ ךיו :דכינב אפוזו
 אֿפוװ זרַא בונו :דיאמנ חבד ןאור בָא רב
 ןוכב אראהנָא התפרג אר הדנז ךשנְננו זַמְרקְו
 תפהו דרב ורפ ןאור בָאו הדש חְבַד ךשנננ
 ןוכב אר הנאכו : דשאפב הנאכ רב הבתרמ
 זרא בוָנבו הדנז ךשננגבו ןאָור בָאבו ךשננג
 הדנז ךשנננו :דִיאמָנ ריהטת זִמְרְתה אפוזו
 הנאכו דנכ אהר ארחצ וסב רֶהש ןוריב אר
 :דוב דַהאוכ רהאטו דיאמנ הראפכ אר
 יארבו ץרב יאלב רה יארב ןונאק תסניִא
 יארבו :הנאכו תכר ץרב יארבו :הפעס
 םילעת יארבו :קארב הכל אבוקו סאמָא
 תקו הָו דשאבימ סננ תקו הָנ הכ ןדאד
 :תסַא ץרב ןונאק ןיא רַהאט
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 וט באב

 הדרכ באטכ אר ןרַהַאו השמ דנואדכו א
 ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארׂשי ינב :תֿפנג

 דראד דוכ ןדב זא ןאיַרְג הכ ידרמ דיונב
 שתַסאַנְנ תסניאו :תסא סִנֵנ שנאירַנ בבסב וא ג

 שתְשונ זא שנאירנ האוכ וא ןאיִרְנ ָבָבסב
 הָתְסַב שתשוג זַא ׁשנאיִרְנ האוכ דשאב ןאור =

 בחאצ הכ ירְתְסַב רַה :תסוא ַתַסאָננ ןיא דשאב י
 הָנ רַהו תסא סנו דבאוכב ןָא רב ןאירג

 רַתְסְב הכרהו :תסא סֶנַנ דנשנב ןָא רב ה
 בָאבו דיושב אר דוכ תכר דיאמנ סמל ארוא
 הכרהו :דשאב סנו םאש אתו דנכ לסני

 התסשנ ןארב ןאירנ בחאצ הָנרַה רַב דנישנב
 הוב כסנ באכו דיושב אר דוכ תכר דוב
 בחאצ ןדב הכרהו :דשאב סננ םאש אתוי

 דיושב אר דוכ תֹכר דיאמנ סמל אר ןאירנ
 רנַאו :דשאב סֶנֵנ םאש אתו דנכ לסנ בָאבו ה

 |. דזאדנא ןַהד בָא רהאט ץבׁש רב ןאיִרְנ בחאצ
 דנכ לֵסֹג בָאבו דיושב אר דוכ תכר סכנָא
 < בחאצ הכ ינז רו :דשאב סננ םאש אתופ
 -חכרהו :דשאב סְננ דש ראוס ןָא רב ןאיִרנ י

 דיאמנ סמל דשאב הדוב וא ריז הכ אר יזינ
 אראה זיָנ ןיא הכרהו דשאב סֶנֵנ םאש את
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 טסש וש ןאואל רפס אי ארקיו
 ערוצמ

 לטג בָאבו דיושב אר דוכ תכר דראד רב
 הכ אר יסכרהו :דשאב סֶננ םאש אתו דנכ

 בָאב אר דוכ תסדו דיאמנ סמל ןאירג בחאצ
 בָאבו דיושב אר דוכ תַכְר דשאב הָתְסַשְנ

 ' ןילאֿפס ףרטו :דשאב סְננ םאש אתו דנכ לסנ =
 התסכש דיאמנ סמל ארנָא ןאיִרְג בחאצ הכ =

 :דוש התסש בָאב ןיבוג ףרט רַהו דש
 הדש רַהאט דוכ ןאירנ זַא ןאירג בחאצ ןונו
 דוכ ריהטת יארְב זור תפה האננָא דשאב
 דוכ ןדבו דיושב אר דוכ תכרו דראמשב

 .רדו :רשאב רהאט רהר לסנ באב אל
 רתובכ ַהָנוָנ וד אי התכאפ וד םתשה זור

 עאמתנַא המיֿכ רדב דנואדכ ךוצהבו ררנב =
 אהנָא ןהאכו : דהדב ןהאכב אר אהנָא הדמָא =

 ירנידו האנג יִנאברק יארב יכי דנארדגב אר
 רוצהב יו יארב ןַהאכו ינתכוס ינאברק יארב

 :דְרִכ דהאוכ הראֿפכ אר שנאירנ דנואדכ
 הוכ ןדב ומאמה  דיא רד יסב דא גב

 :דשאב סִנֵנ םאש אתו דַהד לסֹנ בָאב אר
 ידשאב ןָא רַב ינמ הכ ימרָנ רַהו תַּכְר רהו .
 :דשאב סָנֵנ םאש אתו דש הָתְסש בָאב .

  לאזנאו דבאוכב וא אב דרמ רכ רנו רו
 :דנשאב סַננ םאש אתו דננכ לס בָאב דנכ
 שנדב רד הכ ינאירנו דראד ןאירנ יז רַנָאו <
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 רש ןאואל רפס אי ארקיו
 ערוצמ

 הו ןיח רד הר תפה דשאב ןוכ תסא
 םאש את דיאמנ סמל ארוא הכרהו דנאמב
 .רופ ה רד הכ יזנ רָב רבו :דשאב סננ
 דנישנב הכ יזיִנ רה רבו דשאב סננ דבאוכב
 נב סמל ארוא רחסב הכרהו :דשאב סננ
 אתו דנפ לסנ בַאבו .דיושב אר דוכ תכר
 וא הכ אר יינ הכרהו : דשאב סננ םאש
 דופ תכר דיאמנ סמל דוב התְסשנ ןָא רב
 נג םאש אתו דנכ לסֹנ בָאבו דיושב אר
 רב אי דשאב רתסב רַב ןֶא רנַאו :דשאב
 ןַא ןוג דוב התסשנ ןָא רב וא הכ יזיִנ רה
 :דשאב סננ םאש את דנכ סמל אר זיג
 וא ץיחו דש רַתְסַבמַה וא אב ידרמ רַנַאו
 דוב דהאוכ סִנַנ חר תֿפה את .דשאב ו רב
 דהאוכ סִננ דבאוכב ןָא רב הכ ירְתְסָב רַהו
 הב
 ץיח ןאמז זא ריָנ ראיסב יאה זה הכ ינת
 ןאמז זַא הדאיז אי דראד ןוכ ןאיִרְג דוב
 = = ןאיִרָנ יאה זור ימאמת דראד ןאירג דוכ ץיח
 = דוב דהאוכ שציח יאה הר לתמ שתסאננ
 | אח ה רר הכ ירתסב .רהו :תסא סנגנ וא
 שציח רַתְסַב לָתַמ דבאוכב ןָא רב דוכ ןאירנ
 ןא רב הכ יקנ רהו דוב דהאוכ יו יארָב
 | :דוב דפאוכ סננ שציח תסאננ לתמ דנישנב
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 אעש הוט וש ןאואל רפס אי ארקיו
 תומ ירחא

 5 דשאבימ סִנֵנ דיאמנ סַמַל אראה זוג ןיא הכרהו
 דנכ לֶסֹנ בָאבו דיושב אר דוכ תכר ספ
 = דוכ ןאיִרְג זא רנאו : דשאב סִננ םאש אתו
 דוכ יארְב זחר תפה דשאב הדש רַהאט
 :דוב דַהאוכ רָהאט ןָאזַא דעבו דראמשב
 ָהָנְוָנ וד אי התכאפ וד םתשה ור רדו
 רדב ןהאכ מ אר אהנָאו דריגב רתובכ

 יארְב אר יכי ןָחאכו :דרוָאיב עאמַתְנַא ָהַמיַכ <
 ינתכוס ינאברק יארב אר ירנידו האנג ינאברק
 אר שנאירג תסאננ ו יארְב ןהאכו דנארדנב

 לארשי ינב ספ :דנכ הראֿפכ דנואדכ רוצהב
 דְרַכ דיהאוכ אֹדָנ ןאשיא תסאָננ זַא אר
 ןאשיא ןאימ רד הכ ארמ ןכסמ אדאבמ
 : דנרימב .דוכ תסאננ רדו דנזאס סננ תסא
 הכ יסכו דראד ןאיַרְנ הכ יסכ ןונאק תסניא
 :דשאב הרש סננ ןָא זאו דיִא רד ו זא ינמ
 האוכ דראד ןאירג הכרהו שצָיִת רד ץיאחו
 רַתְסַבמַה סִננ ןז אב הכ ידרמו ןז האוכ דרמ
 : דוש

 דמ ונ

4 Bi 

 א 77

 47 ןצ,

 7 וע

 ב = ּפ

 וט באב

 אנד ןדרמ וא דעב אר השכ דנואדכו
 דנדמָא דנואדכ ךונ הכ יתקו ןרהא ןארספ
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 הכ וגב אר ןרהַא דוכ רדארב תפג השמב
 רַב הכ תַמְהַר יסרכ שיפ באָנַה ןורד סדקב

 אדאבמ דושנ לֿכאד תקו המח תסַא תובאת
 תמהר יסרכ ךכ רבא רד הכ ארז דרימב
 ןרסא אה nִנ ןיא אבו :דש םהאוכ רהאט

 ינאברק יארְב יהלאסונ אב דושב סדק לכאד

 < ₪ ןאואל רפס אי ארקוו בעש
 : [-- תומ ירחא

 הנאדכ .ספ :תפג הדרכ באטכ דנדרמו>

 = ןמאריפו : ינתבוס ינאברק יארְב ינוקו האנג
 .רב ןאתכ ָהמאנריזו דשופב אר סדקמ ןאתכ
 דוש התסב ןאתכ דנב רמכבו דשאב שנדב
 תכר אהנא דשאב םמעמ ןאתכ המאמעבו
 לֶסנ בָאב אר דוב ןדב ספ תסא סדקמ
 ינב תעאמנ זאו :דשופב אר אהנָא הדאד
 האנג ינאברק יארב הנרנ זב וד לארׂשי
 ןרֲהַאו :דרינב ינתכוס ינאברק יארְב ָגוק דִי
 דךוכ יארב הכ אר האנג ינאברק הלאסוג
 דוכ הנאכ להַאו דוכ יארבו דנארדנב תסוא
 אהנַאו דריגב אר זב ודו :דיאמנ הראפכ

 - ץוטתנא  המיכ רדב דנואדכ רוצהב יאר
 : הערק וב גד ןַא רב ןרהַאו :דזאס רצאה

 הערק : ךיו דנואדכ :יארְב הערק ךי דזאדנא
 הערק הכ אר יזב ןרַהַאו :לזאע יארב
 [  דרופיב ךידמ דמא רב ןָא רב דנואדכ יארב

 |[ רכ בו :דנארדנב הָאננ ינאברק תהנבו
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 נעש זש ןאואל רפס אי ארקיו
 תומ ירחא

 רוצחב דמָא רַב ןֶא רַב לֹזאֲע יארְב הערק
 הראפכ ןֶא רבו דוש רצאח הדנז דנואדכ
 : דַתְסְרְפב ארחצב לזאש יארב ארנָאו דיאמנ

 ' דוכ יארב הכ אר האנג ינאברק ואנג ןֹרַהַאו
 הנאכ להאו דוב יארְבו דרוָאיב ךידזנ תסוא
 אר האנג ינאברק ואגו דיאמנ הַראֿפַכ דוכ
 רפ ירמנמו :דנכ הֶבֹּד תסוא ךוכ יארב הכ
 רוצהב הכ הבֹדַמ ור זא ׁשֵתֶא לאל זַא
 רטעמ רוכב זַא רפ תשמ ודו תסַא דנואדכ
 באָנַה ןורדנאב התשאד רַב הדש הדיבוכ
 ידנואדכ רוצחב שָתֶא רַב אר רוכבו :דרואיב
 הכ אר תמחר  יסרכ רוכב רבא את דַהנב
 אדאבמ דנאשופב תסא תדאהש תובאת רב
 ' תַמְחַר יסרכ רב התפרג ןאג ןוכ זַאו : דרימב
 ירדקו דשאפב קֶרשמ ףרטב דוכ תשננַאב
 הבתרמ תֿפה תַמחר יסרכ יור שיפ אר ןוכ זַא
 הכ אר = האבנ :ינאכרק .ןב ספ -:דשאבב
 אר שנוכו דיאמנ הבד תסַא םוק יארב
 הכנאנג שנוכ אבו דרואיב .באָנִח ןורדנָאב
 ארנָאו דנכ לַמע דוב הָדרַּכ למע ןאנ ןוכ אב
 תמר יסרכ יור ׂשיפו תמָחְר יסְרכ רב
 בבסב דָיאמְנ הראפכ סדק יארבו :דשאפב

 יאה ריצקת בבסבו לארשי ינב תאסאננ
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 .זט ןאואל רפס אי ארקיו דעש
 0 תומ ירחא

 תאסאננ ןאימ רד ןאשיא אב הכ עאמַתְנָא
 רַד סכניהו :דנכב ןיננמַה תסַא ןכאס ןאשיא *

 יארב הכ יתקו זַא דַשאבנ עאמַתְנָא המיַכ
 יתקו את דושב סדק לכאד הראֿפכ ןדרכ
 להא יארבו דוכ יארְב ספ דִיֶא ןוריב הכ
 לארשי תעאמָנ ימאמת יארְבו דוכ הנאכ

 הפ הכדכ מ ספ :דרכ דהאוכ  הראפכ =
 ןָא יארְבו דיִא ןוריב תסַא דנואדכ רוצהב
 וב ןוכ זאו ןאנ ןוכ זאו דיאמנ הראפכ
 רהב חבדמ יאה ךאש רב ארנָא הָתַפרנ

 תשגנאב אר ןוכ זַא ירדקו :דשאפב ףרט ש

 ארנָאו דשאפב ןָא רב הבתרמ תֿפה דוכ
 לארשי ינב תאסאננ זַא ארנָאו דנכ ריהֶטַת

 יארב ןדומנ הראפכ זַא ןונו :דִיאמְנ סידקת כ
 חַבְִדִמ יארְבו עאמתְנַא ַהַמַכ יארבו סדק
 : דרואיב ךידזנ אר הדנז זב האננָא דוש נָראֿפ
 קשב רס רב אר דוכ תסד וד ןרהאו
 ריצקת המה לארשי ינב יאיאטכ המַהו דַהנב
 ןאשיא ןאהאננ המה אב אר ןאשיא יאה
 דראדגב וב רס רב אר אהנָאו דיאמנ ףארַתַעא

 :דתסרפב אֹרָחַצב רצאח ץֶכַש תסדב ארנָאו
 רַב ןאריו ןימזב אר ןאשיא ןאהאננ ַהֶמַה ֹובו
 אהר ארחצב אר וב סַפ דרב דהאוכ דוכ
 הש לכאד עאמתנא המיכב  ןרהאו + דנכ
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 העש זט ןאואל רפס אי ארקיו
 תומ ירחא

 ןדש .לכאד  :תקו ירד הכ אר ןאהב הכה
 אר אהנָא הדרַכ ןוריב דוב הדישופ סדקב
 ײיאנ רד אר דוכ ןדבו :דראדנב אננָא רד
 הדישופ אר דוכ תכרו-דהד לס בָאב סדקמ
 ינאברקו דוכ | ינתכוס ינאברקו דִיָא ןוריב .

 םוק יארְבו דוכ יארְבו דנארדנב אר םיק ינתָכוס
 הכ רַב אר האננ ינאברק היפו : דיאמנ הראפכ
 מ לזאָזע יארְב. אר זב הכנָאו : דנאזוסב חבדמ
 דוכ ןדכו השב אר דנכ םכר דככ אהב

 האג רַכְׁשְלב ןאזַא דעבו דהד לס בָאב אר
 מ ינאברק בו האנג ינאברק ואנו :דוש לבא
 ןדרכ יארְב סדקב אהנָא ןוכ הכ אר האנג
 הדרב האג רַכְׁשַל ןוריב דש הַדרוֲא הראפכ
 שתֶאב אר אהנָא ןינרסו תשונו תסופו דוש
 חמ תכר דינאוס אר אהנָא הכנָאו : דננאזוסב
 דהד לסג בָאב אר דוכ ןדבו דיושב אר דוכ
 ₪ ןיאו : דוש לכאד האנ רכְׁשלב ןאזַא דעבו
 ור רד הכ דשאב ימיאד ָהַצירֿפ אמש יארב
 לילד אר דוכ יאה ןאָג םתפה האמ זַא םהד
 האוכ ןַשנתמ האוכ דינכמ ראכ יהו דיזאס
 : דשאב הדיזנ אוָאמ אמש ןאימ רַד הכ יבירג
 ל ךיהטת יארב הראפכ חור ןַא רד הב ארז

 ןאהאננ עימָנ זַאו דש דהאוכ הדרכ אמש
 :דש ריהאופ רהאט דנואדכ כועהב דב
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 ירש ןאואל רפס אי ארקו | עש
 2/5. תומ .ירחא

 יאהנאנ ספ תסאמש יאֹרְב ימארָא ַתָבַׁש ןיא א
 :ימיאד ַהֵצירֿפ תסניא 'דיזאס לילד אר דוב

 | דשאב הדש ץיצכתו הדש חֶסמ הכ ינָחאכו כ
 . הראֿפכ דיאמנ תנאהְכ דוכ רדפ יאנ רד את
 |[ תכר ינעי ןאתכ יאה תכרו ידיאמנב אר

 = םדקמ סדק יארְבו :דשופב אר סדקמ יאה 9
 חבדמו עאמתְנא הָמָיִכ יארבו דיאמנ הַראֿפכ
  תעאמנ ימאמתו הנַהַכ יארבו דיאמְנ הָראֿפכ

 הצירֿפ אמש יארב ןיאו : דיאמנ הַראֿפכ םוק <
 זַא לארשי ינב יארב את דוב דַהאוֿכ ימנאד
 לאס רַה הבתרמכי ןאשיא ןאהאנג ימאמת
 אר השמ דנואדכ הכנאנג ספ דוש הראפכ
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 . :דרוָא למעב ןאנָנמַה דומרפ רֶמַא

 | .ה באב

 |  :תפנ הדרכ באטכ אר הַשמ דנואדכו א
 . - בםאטכ אר לארשי ינב עימנו שנארספו ןֹרֵהֲא ג

 . | דנואדכ הכ יראכ תסניא ונב ןאשיאב הדרכ
 [ ןאדנאב וא יצכש רה :דיונימו דיאמרפימ ג

 | | רכשל רד וב אי דנפסונ אי ןאנ הכ לארשו
 . | האנ רכָשל ןוריב הכנָא אי דיאמנ חְבֶד האג
 = עאמַתנַא המיֿכ רהב ארנָאו :דיאמנ חבד י
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 עש זי ןאואל רפס אי ארק
 תומ ירחא

 ןכסמ שיפ דנואדכ יארְב ינאברק את דרואינ |
 בוסחמ ןוכ ץכש ןָא רַב דנארדגב דנואדכ
 ץכש ןָאו תסַא התָכר ןוכ וא דש דהאוכ
 ה הכנָא את :דש דַהאוכ עטקנמ דוכ סוק זַא
 ארחצ רד הכ אר דוכ יאבד לארשי ינב
 רדב דנואדכ יארב ינעי דנרואיב דננכימ חבד
 דנרואיב אר אהנָא ןהאכ דזנ עאמַתְנָא המיכ
 יארב יתמאלס חיאבד תַהְנב אר אהנָאו
 ירב אר ןוכ ןהאכו :דניאמנ הבד דנואדכ
 דשאפב עאמַתְנַא המָיכ רד דזנ דנואדכ ַחבֹדמ
 יארב וב שוכ ךמע את דנאזסב אר היפו
 יאר דוכ היאבד ןיא זא דעבו :דוש דנאדכ
 דננכימ אנז אהנָא בקע רד הכייאה ויד יארב
 רד ןאשיא יארב ןיא *דניאמננ חבד רגיד
 : דוב דהאוכ ימיאד הצירפ ןאשיא יאה תשפ
 " לארשי ןאדנאכ זא סַכרַה ונב אר ןאשיאו
 דנניזנ אְוָאמ אמש ןאיִמ רד הכ ינאבירנ זַאו
 : דנארדנב הַחיבְד אי ינתכוס ינאברק הכ
 5 ארנָא את דרואינ עאֿמְתְנָא המיכ רדב ארנָאו

 דוכ םֹוק זַא ץכש ןָא דנארדגב דנואדכ יארב |
 יואדנאכ זַא סָכרַהו :דש דהאוכ עטקנמ
 אמש ןאימ רד הכ ינאבירג זַא אי לארשי
 ןמ דרוכב אר ןוכ םֶסְק רַה הכ דנניזנ אוָאמ

 הדרוב ןוכ הכ יצכש ןא רב אר דוב ר
: | 377 
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 זי ןאואל רפס אי ארקיו חעש
 תומ ירחא

 ׁשמֹוק ןאימ זַא ארואו םנאדרנימ רַב דשאב
 רד דסנ ןאג הכ אריז :תכאס םהאוב עַטְקְנמ *

 הדאד אמשב חבדמ רב ארנָא ןמו תסַא ןוכ

 דנכ הראפכ אמש יאה ןאנ יארב את םא
 :דנכימ הראפכ ןאָנ יארב הכ תסא ןוכ אריז

 סכנה םַא התפנ אר לארשי' ינב ןירב אנב *
 ןאימ רד הכ יבירגו דרוכנ ןוכ אמש וא

 זא לבש רהו :דרנכנ ןוכ דניזג אוָאמ אמש *
 אמש ןאימ רד הכ ינאבירנ זא אי לארשי ינב
 הכ אר יגרמ אי רונאנ רה הכ דנניזג אוֲאַמ
 דזירב ארנָא ןוכ ספ דנכ דִיִצ דושימ הדרוכ

 ןָא ןוכ דסיד רַה ןאָנ אריז :דנאשופב ךאכבו ד
 -התפג אר לארשי ינב ספ תסא יכי ןָא ןאנו
 ןאנ ארז דירוכמ אר דסניד יה ןוכ םא
 הניכב ארנַא הברה תנא ןוכ- דסניד רה

 ןאנטותמ זַא יסכ רחו :דש דהאוב עטקנמ וט
 יהדש הדירד אי הָתִִמ הכ ינאבירנ זא אי
 דנכ לסנ בָאבו דיושב אר דוכ תכר דרוכב
 :דש דהאוכ רהאט ספ דשאב סְננ םאש אתו

 = דהדנ לג אר דוכ ןדבו דיושנ ארנָא רגַאו 9
 : דוב דהאוכ האננ לָמַהְתמ
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 טעש חי ןאואל רפס אי ארק
 תומ ירחא

 חי באב

 א : תפנ הדרכ באטְכ אר השמ דנואדכו
 ג ונב ןאשיאב הדרַכ באטכ אר לארשי ינב
 : לאמָעַא לתמ :םתסה אמש יאדכ הוה ןמ
 למע דידובימ ןכאס ןָא רד :הכ רצַמ ןימז
 ןמ הכ ןענכ ןימז לאמעא לַּתַמו דייאמנמ
 למע דרכ םהאוב לָּבאד אָננָאב אר אמש

 ראתפר ןאשיא ץיארפ בסַח רבו דייאמנמ
 י ץיארפו | דירוָא אָנב ארמ סאכחא |: דינכמ
 .ראתפר אהנָא רד את דיראד האננ ארמ
 ה ספ :םתסה אמש יאדכ הֶָוהְי ןמ דייאמנ
 רַה הכ דירַאד האננ ארמ  סאכְמִאו ץיארפ
 אהנָא רד דרוָא אָנב אר אהנָא הכ ימדָא
 : םתסה הוהי ןמ ררכ דהאוכ תסיז
 י דיאמננ יכינ שיוכ יאברֶקַא זא ידחאב סכניה
 : םתסה הָוהָי ןמ דנכב וא תרוע ףשכ את
 יאר דוכ רדאמ תרע ינעי דוכ רדפ תרוע
 וא רע ףשכ .תקת רדאמ וא אמנמ ףשכ

 : ןכמ
 ח תָרָוע ןֶא ןכמ ףשכ אר דוכ רדפ ןז תרש
 2 :תסת רדפ

  האוכ תרדפ ךתכד האוכ דוכ ךהאוכ תרוע |
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 תי  ןאיואל רפס אי ארק םש

 תומ ירחא |

 דולומ הנ הנאכ רד דולומ הנ תרדאמ רתכד
 :אמנמ ףשכ אר ןאשיא תרְוע ןוריב

 תרוע תֶרְתְכד רתכדו תרספ רתכד תרוע י
 ַתרוע אהניא הכ אריז ןכמ ףשכ אר ןאשיא

 : תסא ות
 ות רוכ וא הכ  תרדפ ןז רתכד תרו
 | ףשכ תסא ות רהאוכ וא דשאב הדש הדייאז

 :ןכמ ארוא תרוע
 יא כמ ףשכ אר דוב רהב רהאוכ תרעי

 :תסא ות דפ יאבָּרְקַא זא
 יא כמ ףשכ אר דוכ רדאמ רהאוכ תרוע *

 : תסא ות ךרדאמ יאברקא זא
 ןזבו ןכמ ףשכ אר דוכ רדפ רדארב תרעי

 :תסא ות המע (הלזנמב וא אמנמ יכידזנ וא
 רַסְפ ןז וא ןכמ ףשכ אר דוכ סורע תרשע וט

 כמ ףשכ ארוא תרוע תסא ות

 = ןָא ןכמ ףשכ אר דוכ רדארב ןז תרוע מ
 :תסא ות ךדארב

 תכדו ןכמ ףשכ שרתכד אב אר ינז תרוע +
 הרש את ריגמ ארוא רתכד רתכד אי וא ָךסֶפ
 = דנשאבימ וא יאברְקַא זַא ןאניא ינכ ףשכ ארוא

 רינמ שרהאוכ אב אר ינו :תסא רוָנֿפ ןיאו =
 אב ארוא תרוע אתו דושב וא וה את
 :ײאמנ ףשכ תסַא הדנז וא הכ ימאדאמ ינ

 | : ן 380.
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 אפש חי ןאואל רפס אי ארקו
 תומ ירחא

 את אמנמ וכדמ שעה תסאב רב גוב

 דוכ היאסמַה ןז אבו :ינכ ףְשכ ארוא תרוע
 :יזאס סְננ ו אב אר דוֿב את ןשמ רַתסבמַה
 ׁשֵתֶא זא ךלמ יארב אר דוכ תיירד זַא יסכו
 זאסמ תמרחיב אר דוכ יאדכ םאנו ןארדנמ
 : סתסה הֶוהְי ןמ

 ןיא הכ ארז ןכמ עאמנ ןז לתַמ רוכד אבו
 את ןכמ עאמנ יהמיהב יה אבו : תסא רונֿפ
 הנ יהמיהב שיפ ינװ יזאס סִנַנ ןָאב אר דוכ
 ןיא הכ ארז דנכ עאמְנ ןֶא אב את דתסיא

 ןתשיוכ אהניא זא םאדכ יהב :תסַא רונֿפ
 תמא אהניא ַהָמַהב אריז דיזאסמ סָנַנ אר

 סֶננ םנכימ ןוריב אמש יור ׂשיפ ןמ הכייאה
 םאקתנאו תסא הדש סננ ןימו :דנא הדש
 ןאנכאס ןימזו דישכ םהאוכ ןָא זא אר שחאנג
 ץיארפ אמש ספ :דומנ דהאוכ יק אר דוב
 זא םאדכ הו דיראד האננ ארמ םאכחאו
 הנו ןשנתמ הנ דירנאינ למעב אר רוָנֿפ ןַא
 :דנזֹנ אואמ אמש ןאימ רד הכ יב:
 אמש זַא לבק הכ ןימז ןָא ןאמררמ אריז

 סננ ןימזו דנדרכ אר רונפ ןיא עימנ דנדוב |
 יק זחנ אר אמש ןימז אדאבמ :תסא הדש
 תמא הכנאננ דיזאס סננ .ארנָא רנא דנכ

 הדרכ יק דנדוב אמש זא לבק הכ אר ייאה
981 00 JUD.-PERS. 
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 שי חי ןאואל רפס אי ארקו בפש
 | םישודק

 רונפ ןיא זַא יכי הכ יסכ רה ארז :תסַא =
 דנשאב הדרכ הכ ינאסכ המה דנכב אר
 :דש דנהאוכ עטקנמ דוכ םוק ןאימ זא
 < םוסר ןיא זַאו דיראד האננ ארמ תיִיִצְו ספל

 הדש הדרוָא למעב אמש וזַא לבק הכ תשו
 .סננ .אהנַאב אר דוכו דייאמנמ למע תסַא
 :םתסה אמש יאדכ הוהי ןמ ריזאסמ

 ב 2 ים

 טי. באב

 :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א
 הדרכ באטכ אר לארשי ינב תעאמנ יִמאמת ג

 הָוהְי ןמ הכ אריז דישאב סדקמ ונב ןאשיאב
 אמש זַא יכי רה :םתסה סורק אמש יאדכי

 תבשו דיאמנ םארתְחַא אר דוכ רדפו רדאמ
 אמש יאדכ הֹוהְי ןמ דיראד האננ ארמ יאה

 ןאיאדכו דינכמ לימ אה תב יוסב :םתסה י
 הוהי ןמ דיזאסמ דוכ יארב הדש הַתַכר

 ָדזַנ יתמאלס הָחיבד ןונו :םתסַה אמש יאדכ ה
 לובקמ את דינארדגב ארנָא דינארדגב דנואדכ
 2 הייאמנ חבד ארנַא הכ יור רד .: דיוש ו

 ןָאזַא ייִנ רנַאו דוש הדרוכ זור ןָא יאדרפ
 ;דוש התכוס שתֶאב דנאמב סיס תר את
 .דשאבימ הורכמ דוש הדרוכ םייִס תר רד רנַאוי
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 נפש טי = ןאיואל רפס אי ארק
 םישודק

 דרוכב  ארנָא הכרהו :דש .דחאוכנ לובקמ
 סדקמ זינ אריז דוב דהאוכ דוכ האנג למחתמ
 זא סָכנָא תסא הדרכ תמרחיב אר דנואדכ
 :דש דהאוכ עטקנמ דוכ םוק
 השונ דינכ ורד אר דוכ ןימז לצאה ןו
 לוצחמו דינכנ םאמת אר דוכ הערזמ יאה
 דוכ ןאתסכאתו :דינכמ ינֵנ השוכ אר דוב
 הדש התכר יאהשוכו .אמנמ יניִג הנאד אר
 יארְב אר אֹהנָא ןיֶנמ רב אר דוכ ןאתסכאת
 : םתסה אמש יאדכ הנהְי ןמ ראדגב בירנו ריקפ
 גורד רַניִדְכָי אבו דַײאמנמ רֶכַמו דינכמ :ידוד
 הב: דירוכמ .ינורד .םסק ומ סאנבו - = דוחנמ

 ןמ ישאב הדומנ תמרהיב אר דוכ יאדכ םאנ

 י בענג אר דוכ היאסמה לאמ :םתסה הוה
 את ות ךדזנ  רודזמ .ךזמו ןכמ םתסו אמנמ

 יור שיפו ןכמ תנעל אר רכ :דנאמנ חבצ
 סרתב דוכ יאדכ זאו ראדנמ שזנל ננס רוב
 ןכמ יֿפאצנַא יב ירואד רד :םתסה הומ ומ

 םרתחמ אר נדזבו אמנמ יראדֿפרט .אר ריקפו
 ירואד ףאצנַאב דוכ היאסמה הראב רדו ראדמ

 שדרג ינינ ןכס יארב דוכ םוק ןאימ רד :ןכב

 הוהי ןמ תסיאמ דוכ היאסמה ןוכ רבו ןכמ |
 = ץנב דו5-לד רד אה דוב רדארב עשב
 ןכ היבנת אר דוב היאסמַה התבלַא אמנמ
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 טי ןאואל רפס אי ארקיו דפש
 < םישודק

 = יאנבא זא :שאבמ האנג לַמֲחַחֹמ וא בבסבו "
 היאסמהו זרומ הָניכו רינמ םאקַתְנֲא דוכ םוק
 הָוהְי ןמ אמנ תכממ ןתשיוכ לֶּתִמ אר דוב

 ָהָמיִהַב דיראד האננ ארמ ץיארפ :םתסה <
  ראדמאו עאמנב ןַא סננ רינג אב אר דוב
 = תכרו ראכמ םכת םֶסק ודב אר דוכ הערזמו
 :ןכמ דוכ רב רַד הרש התפאב םסק וד זא

 זינכ ןז ןָאו דוש רַתְסַבמַה ינז אב הכ ידרמו כ
 הדש הדאדנ הָיְדֿפ אמַא דשאב יסכ דומאנו
 תסאיס אר ןאשיא הדישכב ואב ידאוָא הנו
 וא הכ אריז דנושנ הַתְׁשכ ןכיל דרכ דיאב

 | דוכ רג ינאברק יארְב דרמו :דובנ דאוָא מ
 |  המיכ רדב דנואדכ דזנ אר םָנ ינאברק ןוק
 = = ןנאברק גוקב יג יארב ןהאכו :דַרְוָאיב עאמתגַא
 |  תסא הדרכ הכ אר ׁשֵהאֹנֹנ דנואדכ דזנ םרנ
 הדרכ הכיהאננ זַא ואו ררכ דהאוכ הַראֿפַכ
 | :דש דהאוכ הדיזךמָא תסא
 | תכרד םסק רהו דידש לכאד ןימז ןָאב ןונו
 = ארנָא הוימ ספ דידנאשנ ךארוכ יארב אר
 .יארְב לאס הס דיראמשב ןָא ינותכמ אנ לּתַמ

 . לאס רדו :דושנ הדרוכ דשאב ןותכמ אנ אמש מ
 |  דנואדכ דינמת יארב ןָא המ ַהֵמַה םראהנ

 |  הומ םננפ לאס רדו :דוב דהאוכ סדקמ הכ

 הפ אר וכ לוצתמ את דירוכב ארנָא
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 הפש טי ןאואל רפס אי ארקו
 םישודק

 : םתסה אמש יאדכ הָנֹהְי ןמ דנכ הדאו אמש
 מ דינזמ לאֿפתו דירוכמ ןוכ אב אר זיִנ יה

 דישארתמ אר דוכ רס יאה השונ : דינכמ ןוכשו |
 רוכ ןדב :דיננמ אר דוכ שיר יאה השונו

2 uw 

 ח ש

 ןאשנ יהו דיזאסמ חורנמ הדְרֹמ תהנב אר =
 פ רתכד :םתסה הָוהְי ןמ דינכמ נאד דוכ רב
 ינשחאפ הב ארואו זאסמ תַמְצְעיב אר דוכ

 ןימח דוש אנז בכתרמ ןימז אדאבמ ראדמ או
 ל האננ ארמ יאה תֶבש :רדרנ רונפ וא רפ
 ןמ דיראד סרתחמ ארמ סדקמ ןאכמו דיראד

 : םתסַה הְוהְי
 ןארנ ודאָנ זאו דינכמ הֵנֹוַת הֶּנְנַא באחַצַאב
 סננ .ןאשיאב אר דוכ את דייאמנמ שסרפ
 שיפ רד :םתסה אמש יאדכ הוהי ןמ דיזאס

 םרתחמ אר ריפ ךרמ יורו זיכרב דיפס שיר
 :םתסה הֶוהְי ןמ םרתב דוכ יאדכ זאו ראד
 דני אואמ אמש ןימז רד ות אב יבירג ןונו
 ל אמש ןאימ רד הכ יבירנ :דיראזאימ ארוא
 דשאב אמש וא ןטותמ לתמ דנג אואמ
 אמש הכ אריז אמנ תבַחֹמ דוכ לָתַמ ארואו
 יאדכ הנהי ןמ : דידוב ברג רצכ קס רמו

 :םתסה אמש
 הל שיאמיפ רד ינעי דינכמ יפאצְנאיב גיה לדע רד
 י תסאר יאה וזארַת : הנאמיפ רד אי ןת רד אי
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 < 2 שי = ןאיואל רפס אי ארק ופש
 | םישודק

 תסאר ןיהו תסאר הֿפיַאו תסאר יאה גנסו
 הכ םתסה אמש יאדכ הנהו ןמ היראדב

 ) ספ :םדרַנָא ןוריב רצמ ןימז זא אר אמש ל

 .  דיראד האגנ ארמ םאכחאו ארמ :ץיארפ עומנ

 :סתסה הָנהְי ןמ דירוָא אגב אר אהנָאו

 כ באב
 :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו :א
 לארשי ינב זא יסַכרַה ונב אר לארשי ינב ג

 דננימ אוָאמ לארשי רד הכ ינאבירג זַא אי
 התבלא דהדב ךלמ הב דוכ תיירד זא הכ
 ראסננס ננס אב ארוא ןימז םוק דוש הַתְׁשכ
 םהאוכ ץכשנָא דצב אר דוכ יור ןמו :דננב
 םהאוכ עטקנמ שמוק ןאימ זא ארואו דינאדרנ
 הדאד ךלמב דוכ תיירד זַא הכ אריז תכאס
 םאנו דזאס סננ ארמ סדקמ ןאכמ את תסַא
 קמז םוק רגאו :דנכ תמרחיב ארמ סודק
 יתקו דננאשופב ץבשנָא זא אר דוכ ןאמשנ
 ארואו דשאב הדאד ךלמב דוכ תיירד זא הכ

 ץכשְנָא דצב אר דוכ ור ןמ האננַא :דנשכנ ה

 המהו . ארואו דינאדרנ םהאוכ שנאדנאכו

 הדש ראכאנז וא בקע רד הפ אר ינאסכ

"| 

+4 

 םוק ןאימ זא דנא הדרכ אנז ךלמ יוריפ רד
 | וסב הכ יסכו : תכאס םהאוכ עטקנמ ןאשיא י
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 כ ןאואל רפס אי ארקיו
 םישודק

 את דיאמנ הנות ןראנודאנו הָנְנִא ןאבחאצ
 אר דוכ יור ןמ דנכ אנז ןאשיא בקע רד
 זַא ארואו דינאדרַנ םהאוכ ץכש ןָא דצב
 דוכ ספ :תכאס םהאוכ עטקנמ שמוק ןאימ
 ןמ אריז דישאב סדקמו דייאמְנ סידקת אר
 :םתסה אמש יאדכ הוה
 אנב אר אהנָא התשאד האננ ארמ ץיארפו
 סידקת אר אמש הכ םַתסַה הָוהְי ןמ דירנָא
 : סיאמנימ
 תנעל אר דוכ רדאמ אי רדפ הכ יסכ רהו
 רדאמו רדפ הכנונ דוש התשכ התבלא דנכ
 דו5 רב שכב תסא הדרכ תשל אר הפ
 אנז ירניד ןז אב הכ יסכו :דוב דחאוכ וא
 אנז דוכ היאסמה ןז אב הכרה ינעי דנכ
 : דנוש התשכ התבלא הונאה ינאז דיאמנ
 תרועו .דבאוכב וכ רדפ ןז אב הב סב
 התכלַא וד רה דיאמנ ףשב אר דוכ רדפ
 :תסַא ןאשיא דוכ רַב ןאשיא ןוכ דנוש התשכ
 יוד רה דבאוכב דוכ סהע אב יסכ ףנאו
 הדרכ ינשחאפ דנוש התשכ התבלא ןאשיא

 רנאו : תסא ןאשיא דוכ רב ןאשיא ןוכ דנא =
 וד רה  דבאוכב זז אב לתמ ידרמ אב ידה
 התשכ התבלא ןאשיא יוד רַה דנַא הדרכ רונפ
 רנַאו : תסא ןאשיא דוכ רב ןאשיא ןוכ דנוש
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 כ  ןאואל רפס אי ארקו חפש
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 | - םישודק
 = תסא תחאבק ןיא דרינב אר שרדאמו ינז יסכ
 ןאימ רד את דנוש התכוס שָתֶאב ןאשיאו וא

 [ אב הכ ידרמו :דשאבנ יתחאבק . אמש
 . ןַו דוש התְשכ התבלא דנכ עאמנ יהַמיִהָב
 | יהמיהב הב הכ ינו :דישכב זינ אר המיהב
 ₪ הא דנכ עאמנ .ןא אב את דוש ךידזנ
 ןוכ דנוש התשכ התַבלַא שכב אר הַמיהַבו
 | = רהאוכ הכ יסכו :תסאהנָא ךוכ רב אהנָא
 שרדאמ רתכד האוכ שרדפ ךתכד האוכ אר דוכ
 = אריג תרוע ואו דניב הב ארוא תרועו דרינב דשאב
 | ןארספ ןאמשְנ שיפ רַד תסַא ייאוסר ןיא דניב הב
 רהאוכ תרוע הכנונ דנוש עטקנמ דוכ םוק
 |  דוכ האנג למחתמ תסא הדרכ ףשכ אר דוב
 = דבאובב ץיאח ןז אב הכיסכו :דוב דהאוכ
 ארוא המשנ וא דיאמנ ףשכ ארוא תרועו
 אר דנכ ןוכ המשנ ואו תסא הדרכ ףשכ
 ןאומ זא ןאשיא ווד רה תסא הדומנ ףשכ
  רהאוכ תרועו :דש דנהאוכ עטקנמ דוכ םוק
 .ןכמ ףשכ אר תרדפ רהאוכ אי תרדאמ
 תסא התכאס ןאירע אר דוכ שיוכ סכנָא
 ₪ רוב .דנהאוכ דוכ האננ למחתמ ןאשיא
 | הרע דבאוכב דוכ יומע ןז אב הכיסכו
 |  האננ למחַתמ תסא הדרכ ףשכ אר דוכ יומע
 [ הפסבו : דוב דנהאוכ סכיב דוב דנָהאוכ דוכ
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 .טפש כ ןאואל רפס אי ארקיו
 םישודק |

 תסא תסאָננ ןיא דרינב-אר דוכ רדארב ןז

 . סביב תסַא הדרכ ףשכ אר דוכ רדארב רוע

 : דוב דנהאוכ
 ג ארַמ םאכְחַא עימנו ארמ ץיארפ עימנ ספ
 ינימז את דירוָא אָנב אר אהנָא הָתשאד האננ
 5 ןָא רד את םרוָאימ אָננָאב אר אמש ןמ הכ
 : םוק םוסרבו :דנכנ יק אר אמש דיוש ןכאס

 ןוריב אמש שיפ זא אראה ןָא ןמ הכ ייאה
 ןיא .עימִנ הכ אריז דייאמננ ראתפר םנכימ

 הורכמ אר ןאשיא ספ דנדרכ אראה ראכ
 ןיא תראו אמש םתֿפנ אמשבו :םתשאד

 םהאוכ אמשב ארנָא ןמו דוב דיהאוכ ןימז

 דהשו רישב הכ ינימז דיושב ןָא תַראוו דאד

 אמש הכ םתסה אמש יאדכ הוהי ןמ תסיראנ
 הכ רד ספ :םא הדרכ זאיתמַָא אה תמא זַא אר
 ןאנרמ ןאימ רדו סנו רהאט םיאהב ןאיִמ
 אר דוכ יאהנאת דינכ זאיִתמֲא רהאטו סננ
 רב הב יהג יהב אי ככ אי הבימב הב

 אר אהנָא הכ דיזאסמ הורכמ דזכימ ןימז
 : דנשאב סֶננ את םא הדרכ אדנ אמש יארב

 הָוהְי ןמ הכ אריז דישאב םדקמ ןמ יארבו
 זאייתמַָא אה תמא זא אר אמשו םתסה סודק
 טינו דרמ :דישאב ןמ ןָאזא את סא הדרכ

.. 

 התַבלַא דשאב רגודאג אי הָננַא בחאצ הכ
389 

Xs 

 ד
 וג

1 



 צש

)"( 

 ו.

+4 

 ה

- 

- 

 אכ | כ ןאױאל רפס אי .ארקיו
 רומא

 דינכ ראסגנס גנסב אר ןאשיא דנוש התשכ
 :תסַא ןאשיא דוכ רַב ןאשיא ןוכ

 או... 5

 אכ באב

 ןארספ ינעי ןאנהאכב תֿפנ השמב דנואדכו
 אמש זא יסכ ונב ןאשיאב הדרכ באטכ ןרהא
 יארב מ :דאסנ םסֶננ אר דוכ ןאנדרמ יארב
 שרדפו שרדאמ יארב ינעי דוכ ךידזנ ןאשיוכ
 רהאוכ יארבו :שרדארבו שרתכדו שרספו
 דראדנ רהושו דשאב וא ברג הכ דוכ הרכאב
 הכנונ :דרכ דנאָות סֶננ אר דוכ וא יאֹרְב
 את דזאסנ סְננ אר דוכ תסַא סיאר דוכ סוק רד
 יב אר דוכ רס :דיאמנ תמצעיב אר ןתשיוכ
 דנשארתנ אר דוכ שיר יאה השונו דנזאסנ ומ
 יאדכ יארב :דניאמננ חורנמ אר דוכ ןדבו
 תמרחיב אר דוכ יאדכ םאנו דנשאב סדקמ דוכ
 דנואדכ ןישתֶא יאיאדַה הכ ארז דננאמננ
 ספ דננארדנימ ןאשיא אר דוכ יאדכ סאעטו

 האכנ אר תמצעיב אי הינאז ןז : דנשאב סדקמ
 דנכיננ אר שרחוש זא הקלטמ ןח דניאמננ
 ספ :תסא סדקמ דוכ יאדכ יארב וא אריז
 יאדכ םאעט וא הכ אריז אמנ סידקת ארוא

 = דשאב סדקמ ות יארב ספ דנארדנימ אר דוכ
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 אצש אכ ןאואל רפס אי ארקיו
 | רומא

 םנכימ סידקת אר אמש הכ הֹוהְי ןמ אריז
 * אר דוכ הכ ינַהאכ רַה רתכדו :םתסַה סודק
 דוכ רדפ דשאב התכאס תמצעיב ינשַחאפב
 : דוש הַתֹכֹוס שתֶאב תסַא הדרכ תמצעיב אר
 יהנַהַכ סיאר שנארדארב ןאימ זא  הכנָאו
 הַחכר חסמ ןער וא רס רַב הכ דשאב
 אר סאבַל את דשאב הדידרנ ץיצְכְתו הדש
 ןאבירגו דיאשננ אר דוכ רס ומ דשופב
 * הדרמ ץכש בוה דזנו .:דנכנ ךאנ אר דוב

 ןתשוכ דוכ רדאמו דוכ רדפ יארְבו דורנ
 י דִוְרָנ ןוריב סדקמ ןאכמ זאו :דזאסנ סֶנָנ אר
 דזאסנ תמצעיב אר דוכ יאדכ סדקמ ןאכמו
 ורב וא יאדכ חסמ ןנור נאה הפ ארי
 י יהרכאב ןז ואו :סתסה הָוהְי ןמ דשאבימ
 י הינאה תמצעיבו הקלטמו הניבו : דנכ האכנ
 םֹוק זא ייהרכאב טקֿפ דריגנ אר אהניא
 ופירד אר .דוכ .תיירדו ידקנב רב אר מב

 םַתְסַה הוהְי ןמ דזאסנ תמצעיב דוכ םוק ןאימ
 | :םזאסימ סדקמ ארוא הכ
 = ןרהא : תפנ הדרכ באטכ אר הֶשמ דנואדכו
 ות דאלוא זא סכרה ונב- -הדרכ באטכ אר

 דשאב התשאד בָיְע הכ ןאשיא תאקט רד "
 : דנארדנב אר דוכ יאדכ םאעט את דיאונ ךידזנ
 " הנ דיאונ ךידמנ דראד בע הב  סכרה ספ
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 בכ | אכ | ןאיואל רפס אי ארקו | בצש
 רומא

 = .דיאז הנו יניב בב הפו גנל ההר וכ -דרמ

 אי אפ התסכש הכיסכ הנ :אצעַאדלא
 הנו תשפ זק הנו :דשאב תסד התסכש
 הכל דוכ םשנ רד הכיסכ הנו דק האתוכ
 דראד ירנ הכיסכ הנ ברג בהאצ הנו דראד
 ןרהא דאלוא זא סכרַה :הַצִיַב התסבש הנו
 | דיאינ ךידזנ דשאב התשאד בע הכ ןחאכ
 .דנארדנב אר דנואדכ ןיׁשַתֶא יאיאדה את

 םאעט ןדינארדנ יארב תסא בועמ הכנוְנ :

 ;=) כ

 is כ

.. 

 האוכ אר דוכ יאדכ םאעט :דיאינ ךידזנ דוכ יאדכ

 הָגנָא זא האוכו תסַא סאדקא סדק הָננָא זא
 דושנ לכאד באָנְתב ןכיל : דרוכב תסא סדקמ
 .את תסַא בויָעְמ הכנוָג .דואינ ךידזנ חבְדַמבו

 הוהי ןמ דזאסנ תמרחיב ארמ סדקמ ןאכמ
 ספ :םנכימ סידקת אר ןאשיא הכ םַתסַר
 לאירשי ינב ימאמתו שנארספו ןרהא השמ
 : תפנ נג יאר

Ww 

 בכ באב

 הכנ ההדרכ באטכ אר השמ  דנואדכו
 ינב תאפוקומ זא הכ וגב אר שנארספו ןרהַא

  זארְתְחא דננכימ- ףקו ןמ יארב הכ לארׂשי
 ןמ דנזאסנ תמרהיב ארמ סודק םאנו דניאמנ |
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 גצש בכ ןאואל רפס אי ארק
 רומא

 תיירד הַמִה זַא סכרַה וגב ןאשיאב :םתסה הֶוהְי

 הכ יתאפוקומב הכ אמש יאה לסנ רד אמש
 ךידזנ דִנַיאמנ ףקו דנואדכ יארְב לארשי ינב
 זַא סכנַא דשאב יו רב וא תסאננו דיאיב
 : םַתסַה הוהו ןמ דש דהאוכ עטקנמ ןמ רוצח
 בחאצ אי ץורָבַמ הכ ןרָהא תיירד זַא סכרה
 יאה זִנ זא דושנ רקאט את דשאב ןאירנ
 זא הכ אר יינ רה הכיסכו דרוכנ סדקמ
 זַא יִנָמ הב יסַבו דיאמנ סמל דוש סָנֵנ תַיַמ
 ןָא זא הכ אר תאֹרַׁשַח רה הכיסַכו :דיָא רד ו
 זַא הכ אר ימַדֶא אי דיאמנ סמל דנושימ םֶנַנ
 :דראד הכ יתסאננ רה זא דנושימ סננ וא
 דיאמנ סמל אר אהניא וַא יכי הכיסכ ספ
 כָאב אר דוכ ןדב אתו דשאב סִננ םאש את
 ןוגו :דַרוצנ סדקמ יאה יג וא דַהַדַנ לסנ
 דוב דהאוכ רָהאט האננָא דנכ בורג באתֿפָא

 הכנונ דרוכב סדקמ יאה זיִנ וא ןאזא דעבו
 אר הדש הדירד אי התימ :תסַא ָיְו ךארוכ
 :םתסה הָוהי ןמ דוש סְנָנ ןאזא את דרוכנ

 בבסב אדאבמ דנראד האננ ארמז תייצו ספ

 תמרחיב ארנָא רגַאו דנוש האננ לַמֲחתֹמ ןָא |
 ןאשיא הכ םתסה הָוהְי ןמ דנרימב דנואמנ
 סדקמ Pָנ .יבירג ה : םיאמנימ סידקת אר

 סדקמ תג וא רודומו ןהאכ ןאמהמו דרוכנ =
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 בכ ןאואל רפס אי ארקיו דצש
 | רומא

 ךירכרז דרכב אר יסכ ןהאכ רנַא אמַא :דרוכנ *
 .. רא ךאז הנאכו דרוכב ארנָא וא דשאבימ וא

 ףךתכדו : דנרוכב ארוא ךארוכ וד רַה 'וינ
 זַא דשאב בירֿנ דרמ החוכנמ רנַא ןהאכ

 ןצ
- 

is 
- 

 הנאכב התשאדנ דאלואו דושב הקלטמ אי
 ךארוכ דדרנ רַב שתיילופט לֶּתַמ דוב רדפ
 ןֶא זַא בירנ יה ןכיל דרוכב אר דוכ רדפ
 אר סדקמ ג "אוהס יסכ רנאו :דַרוֿבנ

 ןַא הדרכ הפאצא ןָא רב ְךָי ננפ דרוכב
 סדקמ יאה זיִנו :דהדב ןהאכב אר סדקמ יג וט

 דננארדגימ דנואדכ יארְב הכ אר לארשי .ינב
 סדקמ יאה יג ןדרוכבו :דנזאסנ תמרחיב
 אריז דנזאסנ האנג םרָנ למחַתמ אר ןאשיא ןאשיא

4 

 - ט

 :םיאמנימ סידקת אר ןאשיא הכ םתסַה הוה ןמ
- 
 ןרהא :תפנ הדרכ באטכ אר הֶשמ דנואדכו .

 הדרכ באטכ אר לארשי ינב עימנו שנארספו
 חי

 זַאו לארשי ןאדנאכ זַא סַכְרַה וגב ןאשיאב
 ינאברק הכ דנשאב לארשי רד הכ ינאבירנ

 יאה רדנ זא יכי האוכ דנארלנב אר דוכ

 = ארנָא הכ ןאשיא לֿפאונ זַא יכי האוכ ןאשיא

 : דננארדגימ דנואדכ דזנ ינתכוס ינאברק יארב
 זא .ביעיב רנ ארנָא דיוש לובקמ אמש את =

 :דינארדנב זב זא אי דנפסונ זַא אי ןאנ
| 4 

 -הויב הכ ןהאכ רתכדו :דרוכנ סדקמ יאיאדה



 הצשי - : בב . ןאיואל רפס או אר קמ
 רומא

 כ יארב דינארדגמ דראד בע הכ אר הנר
 יל הַחיבד יסכ רנאו : דש דהאוכנ לובקמ אמש
 יארב האוכ דנארדנב דנואדכ יארְב יתמאלס
 המר זַא הָנ הלפאנ יארב האוכ רדנ יאפו
 לובקמ את דשאב בעיב ןָא .הלנ וַא הנ

 רוכ :דשאבנ ןַא רד בע ניה התבלא דושב
 אי ראד הלבָא אי חורנַמ אי התסכש אי
 דנואדב יארְב אר אהניא ירג אי ברנ בָחאצ
 יארְב ןישְתֶא ָהִדַה אהניא זאו דינארדנמ
 ואנ אמא :דיראדגמ חבדמ רב דנואדכ
 דשאב אצעא ץקאנ אי דיאז הכ דנפסונו
 רדנ יארב ןכיל ןארדנב לֿפאונ וארְב ארנָא
 יי ןַא ָהָציִב הכ אר הָננָאְו :דש דהאוכנ לובק
 הדירב אי התסכש אי הדרשפ אי התפוכ

 ןימז רדו דירָנָאימ ךידזנ דנואדכ יארב דשאב
 הכ זינ .בירג תסד זאו :דינארדנמ ינאברק דוכ
 אהניא וַא ךיניה זא אר דוכ יאדכ םאעט
 תסאהנָא רד אהנָא דאספ אריז דינארדנמ

 דנהאוכנ לובקמ אמש יארב דנראד בע הכנוְנ
 | י :דש

 ל ןונ : תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 זור תפה דוש הדייאז זב אי דנפסונ אי ואנ
 דעבו םתשה תר רדו דנאמב דוכ רדאמ דמ
 דנואדכ = דז .ןישתַא הידה ינאברק יארב
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 נכ בכ | ןאיואל רפס אי ארקו | וצש
 רומא |
 דנפסוג אי ןאנ אמא :דש דַהאוכ לובקמ ₪

 :דיאמנמ חבד זור ךי רד שא הָנַב אב ארנָא

 דייאמנ חבד דנואדכ יארְב רכשת קהחיבד ןוָנו =
 ןאמַה רד : דיוש לובקמ את דינכ חבד ארנָא ל

 חבצ את ארנָא זַא יו דנש הדרוכ זור
 רמאוא ספ :סתסה הוהי .ןמ דיראדנ האננ <

 דירָזַא אָנַב אר אהנָא התשאד האננ ארמ
 תמרחיב ארמ סודק םאנו :םתסה הֶָוהי ןמ א

 םַהאוכ סידָקַת לארשי ינב ןאימ רדו דיזאסמ
 סידקת אר אמש הכ םתסה הוי ןמ דש

 (= ל

 : םתסה

 נכ באב
 :הפנ הדרכ באטְּכ אר השמ דנאדפו א

 וגב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי ינב ןצ
 אה לֿפחמ אר אהנָא הכ דנואדכ יאה םַסֹומ

 ןמ יאהמסומ אהניא דנאוכ דיהאוכ סדקמ
 רדו דוש הדרכ ראכ הר שש :דנשאבימ
 דשאב סדקמ לפחמו ימארָא תַבש םתֿפה זור
 יאה ןכסמ המה רד ןָא דינכמ ראכ יה
 :תסא דנואדכ יארב תֶבָש אמש

 יאה לפְחמו דנואדכ יאה םֶסומ אהניִא י
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 ןוריב רֶצַמ ןימז זַא אר אמשו : םיאמנימ
 .חְוהי ןמ םשאב אמש :אדכ את םדרוָא
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 זצש = גכ | ןאיואל רפס אי ארקוו
 רומא

 יאה תקו רד אר אהנָא הכ דשאבימ סדקמ
 ה רד לווא האמ רד :דרכ דיאב ןאלעַא אהנָא 2

 הַסַפ רצע-לאדויִב "האמ םהדהאהג תר |
 האמ ןיא םהדמאפ תר רדו :תסַא דנואדכ |

 הר תֿפה תסא דנואדכ יארב ריטפ דע
 סדקמ לֿפחמ לווא זר רד :דירוכב רישפ
 : דינכמ לגש זא ראכ ניה דשאב אמש יארב
 " דינארדנב דנואדכ יארב ןישתַא ַהיִדָה זור תפה
 ראכ יה דשאב סדקמ לֿפחמ סתפה תר רדו
 : : דינכמ .לנש זֶא
 ינב :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 וג ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשו
 דיש לכאד םהדימ אמשב ןמ הכ ינימוב
 רבונ הפאב האננָא דינכ ורד ארנָא לוצהמו
 * אר הפאבו :דירנאיב ןהאכ דמ אר דיכ
 לובקמ אמש את דנאבננב דנואדכ רוצהב
 ארנָא ןַהאכ תֶבְׁש זא דעב יאדרפ רד דש.
 + אר הפאב אמש הכ יחר רדו : דנאבננב
 ינאברק יארב ביעיב הלאסכי ַהְרַב דינאבננימ
 'םידכו :דינארדנב הנואדכ בוצהב ינתלוס
 הדש התשרס םרנ דרָא רשע וד ןַא יִדְרֶא
 רטעו ןישְתֶא הידה את דוב דהאוכ ןנורב
 ינתכיר הידהו דשאב דנואדכ יארב ובשוכ
 י ןאנו :דוב דחאוכ בארש ןיה ְךי ראהג ןָא
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 נכ | ןאיואל רפס אי ארקו חצש
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 ב

 רומא

 הזאת יאהשוכו הדש התשַרָב יאהשוכו
 יאדכ ינאברק הכ יזחר ןאמה את דורוכמ
 יאה תשפ יארב ןיא 'דינארדנב אר  דוכ
 ָהצירֿפ אמש יאה ןכסמ המה רד אמש
 חוב דהאוכ ידְבֲא

 ינרינאבננ הפאב הכ יזור זַא תֶבש ןָא יאדרפ זַאו

 תֿפַה את דיראמשב דוכ יארב דישאב הדרוָא אר
 זא דעב יאדרפ את :דושב םאמת התפה
 = ּידְרֶא היִדַהְו דיראמשב זור האָננפ םתפה תְבש
 יאה ןַכְסַמ זַא :דינארדנב דנואדכ יארב הזאת
 דירואיב רשע וד זַא ינדינאבנּנ ןאנ וד דוכ
 התכפ היאמ רימכ אבו דשאב םרנ דְרָא וא
 הארמהו : דשאב דנואדכ יארב רַבְונ את דוש
 ודו הלאסונ ךַו ביעיב הלאסכי הרב תפה ןאנ

 ינתכיר הידהו ידְרֶא הידה אב אהנָאו ןוק
 דהאוכ דנואדכ יארב ינתכוס ינאברק אהנָא
 :דנואדכ יארב ובשוכ רטעו ןיִׁשֲתֶא הידַהו דוב
 הי הלב ודו האנג ינאברק יארב רנ וב .דוו
 :דינארדנב יתמאלס החיבד יארב הלאסכי
 ַהיְדַה תהנב רבונ ןאנ אב אר אהנָא ןהאכו
 הָּרב וד ןָא אב דנואדכ רוצהב יגדינאבנג
 .סדקמ ןהאכ תהָנב דנואדכ יארב את ךנאבנגב

 יארְב הכ דינכ ידאנמ זור ןאמה רדו :דשאב אנ
i לגש זַא ראכ יהו דשאב סדקמ לֿפחמ אמש 
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 .טצש נכ ןאואל רפס אי ארק יי או 7
 רומא

 .תשפ רד אמש יאה ןכסמ המה רד דונכמ
 ג לוצָחַמ ןונו : דשאב ידבא ַהֹירֿפ אמש יאה
 הערזמ יאה השונ דינכ ןרד אר דוכ ןימז
 אר דוכ ךאצחו ןכמ ןרד "אמאמת אר דוכ
 בירגו ריקפ יארַב אר אהנָא אמנמ יניִנ השוכ
 :םתסה אמש יאדכ הָוהְי ןמ ראדנב
 5ינב :תפנ הדרכ באטכ אר הַשמ דנואדכו
 םתפַה האמ רד וגב הדרכ באטֿכ אר לארשי
 אמש יארְב תֶבַש יִמארָא האמ לווא זור רד
 אה אנרכ ןתכאְונ יראנדאי ינעו דוב דחאוכ
 הכ ָהָיְדַהְו דינכמ לנש זַא ראכ יה : סדקמ לֿפחמו
 : דינארדנב דנואדכ יארב ןישתֶא
 = רד :תפנ הדרכ באטכ אד השמ דנואדוה

 ןיא תסא הראפכ תר םתפה האמ ןיא םהד
 דוכ יאה ןאנ דשאב סדקמ לפתמ אמש יארב
 דנואדכ יארב ןישְתֶא ַהָידַהְו דיזאס לילד אר
 ה דךינכמ ראכ נעה זור ןאמה רדו :דינארדנב

 אמש יארְב את תסא הראפכ זור הכ אריז
 רהו : דושב הראפכ אמש יאדכ הֹוהְי רוצהב
 זא דזאסנ לילד אר דוכ זור ןאמה רד הכיסכ
 ל הכיסכ רו :דש דהאוכ עטקנמ דוכ םוק
 אר ץֶכָש ןָא דנכב יראכ הנוג רח זור ןאמה רד
 יח :תכאס םהאוכ עטקנמ וא םֶוק ןאימ זַא

 דמ ו

wr א 

 המה רד אמש יאה תשפ יארב 'דינכמ ראכ
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 נכ ןאואל רפס אי ארקיו ת
 - | רומא =

 יארב ןיא :תסא ידַבַא הצירפ אמש יאה ןכסמ
 יאהנאג ספ דוב דהאוכ ימארָא תֶבִש אמש

 זא םהנ תר םאש רד דיזאס לילד אר דוכ
 : דיראד האננ אר דוכ בש םאש את םאש

 | טק יתפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו 5

 םהדזנאפ זור רד וגב הדרכ באטכ אר לארשי
 תפה אה הַמיֵכ ךע  םתפה האמ ןיא

 דוב דההאוכ  דנואדכ יארב ₪ר הל
 זַא ראכ ה דשאב סדקמ לפחמ לווא
 שא הדב ר  תפחה :דנכמ | לגש
 ןשנ סתשה תר רדו דינארלנב דנואדכ יארב
 ּוארְב ןישְתֶא הידרו דשאב אמש יארב סדקמ
 תסַא דע לימכת ןא דינארלנב דנואדכ

 יאה םסומ ןיא :דינכמ לגש זא ראכ יה =
 = סדקמ יאה לֿפחמ אהנא רד הכ תסא דנואדב
 יארְב ןישָתֶא ַהִיִדִה את דינכב ןאלעא אר
 הידהו ינתכוס ינאברק ינעָי דינארדנב דנואדכ

 |[ רה לאמ  'ינתכיר :יאואדהו = החיבלו :ידרא
 = דנואדכ יאה תָבׁש יאוק :שחר רד אר זרה

 [ יאה רדנ עימנ יאוסו דוכ יאיאטע יאוסו

 : דנואדכ יארב הכ דוכ לֿפאונ המה יאנסו דוכ
 | ןונ םתפה האמ םהדזנאפ ןור רד :דיהרימ ₪

 | .רישאב הדרכ עמנ אר ןימז לוצחמ אמש
 ₪ רד דיראד האננ חר תפח אר דנואדכ רע
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 את דכ | גכ < ןאיואל רפס אי ארקיו
 | רומא

 זור רדו דוב דהאוכ תֶָבש ימארָא לווֶא זור
 מ הנמ לווַא ןור רדו :תבַׁש ימארַא םתשה
 יאהְכאשו דיריגב דוכ יארְב וכינ ןאתכרד
 רֶהַנ יאה דיבו גרב רפ ןאתכרד יאהכאשו אמרכ
 ידאש זור תפה דוב. יאדב הֹוהְי רוצהבו
 =:ארב זור תֿפַה לאס רה ארנָאו : דייאמנ
 יאה תשפ יארב דיראד האגנ דיע דנואדכ
 םתפד האמ רד הכ תסא ידבא הצירפ אמש
 יס המיִכ רד זור תפה :דיראד האננ דע ארנָא
 לארשי רד ןאנטותמ המה דישאב ןכאס אה
 אמש תאקבט את :דנוש ןכאס אה המיכ רד
 הכ יתקנ אר לארשי ינב ןמ הכ דננאדב
 רד םדרוֶא ןוריב רצמ ןימז זא אר ןאשיא
 יארכ הֹוהי ןמ םדינאדְרג ןכאס אה חמיכ

 זַא אר לארשי ינב השמ ספ :םתסה אמש
 :דאד רבכ דנואדכ יאה םסומ .

is ט 

 ד
 ט

 רכ כאב

 א :תפנ הדרב באטכ אר השמ דנואדכו
 ןנור את אמרפב רמַא אר לארׂשי ינב הכ

 דנרינב ייאנשור יארב הדש הדיבוכ ףאצ ןותיז
 ןרהא :דננכ ןשור 'אמיאד אר נארנ את

 עאמתָנַא המיכ רד תדאהש באָנַח ןוריב ארנָא .
 התסניפ דנואדכ ךוצחב חבצ את םאש וַא
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 דכ ןאואל רפס אי ארק בת
 | רומא

 | ידבא הצירפ אמש יאה תשפ רד דיאראיב
 1 .רוצחב רָהאט ןאדנארֶנ רַב אראה נארֶנ : תסא י

 | : דיאראיב התסויפ דנואדכ
 זפב הדרנ הדזאוה ןָא זַאו רינב םרנ דרָאו ה
 | אר אהנָאו :דשאב רשע וד הדרנ רה יארבי

 | רהאט זמ רב שש ףצ רַה רד ףצ ודב
 ₪ ףוכב ףצ רה רבו :ראדנב דנואדכ רוצהבי

 ןאנ יארב יראגדאי תַהְנב את הנָב ףאצ
 רה רד :דנואדכ יארב דשאב ןישתַא הידַהו ח

 דנואדכ רוצהב השימה ארנָא תֶבש זר
 ידבא ָדהע לארשי ינב בנאָנ וַא דיאראיב
 דהאוכ שנארספו ןֹרַהַא ןאזַאו : דוב דהאוכ
 אריז דנרוכב סדקמ ןאכמ רד ארנָא את דוב
 ידבַא ָהצירְפב דנואדכ ןישָתֶא יאיאדה זא ןיא
 תב דַהאוב סאדקַא סדק יו יארב
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 ןז רספ דמָא ןוריב לארׂשי ינב ןאומ רד
 0 האג רכשל רד ילארשי ךרמ אב תילָארשי

 רפב אר םסָא תילארשי ןז רספו :דנדרכ גנְנ *
 . דנדרוא השמ דזנ ארוא ספ דרכ תנעלו תפנ
 |  טבס זא ירבד רתכד תימלש וא רדאמ םאנו
 : את דנתכאדנַא ןאדנז רד ארואו :דוב ןֶד
 . : דנבאי עאלטָא דנואדכ ןהד זַא
 | םכנָא :תפנ הדרב באטְּכ אר הָשמ דנואדכו >
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 נת רכ ןאואל רפס אי ארקו
 רומא

 האג רכשל ןוריב תסא הדרכ תנעל הכ אר
 אר דוכ יאה תסד דנדינש הכ ינאנָא המהו רבב
 ארוא תעאמַנ ימאמתו דנהנב ו רס רב
 וט הדרכ באטכ אר לארשי ינבו : דננכ ראסגנס
 דנכ תנעל אר דוכ יאדכ הכ יסכרה וגב
 = םסא הכרַהו :דוב דהאוכ דוב האננ לָמַחְתִמ
 דוש התשכ הננארה דננ רפכ אר הוה

 דננכ ראסנָנכ התַבלא ארוא תעאמנ מאמת
 רפכ אר םסא הכנונ ןטותמ האוכ ביר האוכ
 ! אר ימדָא הכ יסכו :דוש התשכ תסא התֿפנ
 |" הכיסכו :דוש התשכ התבלא דרימב הכ דנזב
 דהדב ארנָא ץנע דרימב הכ דנזב אר יהמיהב
 = ביע אר דוכ היאסמב הכיסכו :ןאָנ ץועב ןאנ
 דשאב הדרכ וא הכנאנג דשאב הרינאסר
 כ ּנֲתְסְַׁש ץוע ינתסכש :דש דַהאֹוכ הדרַכ ואב
 ןָאב הכנאננ ןאדנד ץוע ןאדנד םְׁשָג ץוע םשנ
 :דוש הדינאסר ואב ןאננמַה הדינאסר ביע ץבש
 א דחדב ארנָא ץוע תשכ אר יהמיהב הכיסכו
  :דוש התשכ תשכ אר ןאסנא הכיסכ אמא
 כ ביר = האוכ דוב דהאוכ םכח ךי אר אמש

 אמש יאדכ הָוהי ןמ הכ אריז ןטותמ האוכ |
 ג ארנָאו דאד רבכ אר לארשי ינב השמו :םתסה =

 דנדרב האנ רכשל ןוריב דוב הדרכ תנעל הכ
 לארשי ינב ספ דנדרַכ ראסננס גנסב ארואו
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 =. דכ ןאואל רפס אי ארקיו

 רהב
 למעב הדומרפ רמַא השמב דנואדכ הכנאנג
 :דנררוָא

 בל = בם -פ

 הכ באב

 באטכ יס הוכ רד אר הָשמ דנואדכו
 הדרכ באטכ אר לארשי ינב :תפנ הדרכ
 .אמשב ןמ הכ ינימזב אמש ןוָג וגב ןאשיאב
 | דנואדכ תבש ןימז האננָא דיוש לכאד םהדימ
 דוכ הערזמ לאס שש :דראדב האנְנ אר
 אר דוכ ןאתסכאת לאס ששו ראכב אר
 לאס רדו :ןכ עמנ אר שלוצחמו ןכב שזאפ
 ינעי דשאב ןימז יארְּב ימארָא תֶבש םתפה
 | ראכמ אר דוכ הערזמ דנואדכ יארַב תָבש
  זא הָננָא :אמנמ שזאפ אר דוכ ןאתקכאתו
 רוננאו ןכמ ןרד דשאב ורדוכ ות הערומ
 לאס ןינמ אר דוכ הדרכנ שזאפ ומ יאה
 | ךארוכ: ןימז תְבשו : דשאב ןימז יארְב ימארָא
 תמאלנו ות יארְב דוב דהאוכ אמש תהנב
 | אואמ ות דמ הכ יבירנו תרנדזמו תוינכו
 | הכ ינארונאנ יארבו תמיאהב :ארבו : דניזנ
 | ws שלוצחמ ַהַמַה דנשאב ות ןימז רד
 :דוב רהאוב

 = ראמשב אה לאס ָתְבש תֿפה דוכ יארְבו
404 
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 הכ ןאואל רפס אי ארקיו

 רהב |
 ַתָבַׁש תֶּפַה תדמו לאס תפה רד תֿפַה ינעי
 דהאוכ לאס הנו לַהְנ ות יארְב אה לאס
 זר רד םתפה האמ זא םהד זור רדו :דוב
 רד ןאדרנב .אר זאוא דגנב יאנרכ רביב
 לאס :ןאדרנב אר אנרכ דוכ ןימז ימאמת
 יארב ןימז רדו דיאמנ סידקת אר םהאְננַפ

 ןיא ידינכ ןאלעא אר ידאזָא שנאנבאס עימנ
 אמש זַא סכרהו דוב דהאוכ :לבוי אמש יארב
 הליבקב אמש זא סברַהו רדרנרב דוכ ךלמב
 אמש יארְּב םהאננפ לאס ןיא :רדרנרב דוכ
 -דוכ לצאחו דינכמ תעארז דוב דהאוכ לבוי
 שזאפ ומ  יאה רוננאו דינינמ ארנָא יור

 יארב תסא לָבּוי הכנוָנ : דיניגמ ארנָא הדרכנ
 רד ארנָא לוצחמ דוב דַהאוכ סדקמ אמש
 סכרה לָבּוי לאס ןיא רד : דירוכב הערזמ
 י תג :.רנאו -: רחדנ רב סכ ךלמב אמש וא
 תסד וא ייִג אי ישורפב דוכ היאסמהב
 :דיזאסמ ןובגמ אר רנידבו ירכב תא היאסמה
 לבוי זא דעב יאה לאס הראמש בסמ רב
 יאה לאס בסח רבו רכב דוכ הָיאסמה  זַא
 לאס יתדאיז בסח רב :דשורפב ותב שלוצחמ

 יִמכ בסח רבו ןכ הדאיז ארנַא תמק אה
 הכ ארז אמנ םכ אר שתמיק אה לאס
 :תכורֿפ דהאוכ ותב אראה לצאח ָהְראמש
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 = דךוכ .ואדכ ואו דיזאסמ ןובנמ אר רנידכיו *

R= הכ | ןאיואל רפס אי ארקיו 
 רהב

 ספ :םתסַה אמש יאדכ הֹוהי ןמ סרתב"
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 :החאננ ארמ םאכחאו דירוָא אָנב ארמ ץיארפ

 ןימז רד את דירוָא למעב אר אהנַא התשאד
 אר דוכ ראב ןימה :דווש ןכאס תיינמאב
 קבו דרוכ דיהאוכ יריסבו דאד דהאוכ
 דייוג רנַאו : דוב דיהאוכ ןכאס ןָא רד תיינמַא
 םיראכימנ ךניא אריז םירוכב הָנ םֹתַּבַה לאס רד
 לאס רד ספ :םינכימנ עמג אר דוכ לצאחו
 דומרפ םהאוכ אמש רַב אר דוכ תַכְרַב םשש
 לאס רדו :דאד דהאוכ לאס הס לוצהמו
 לאס את  הנָהכ לוצחמ זַאו דיראכב םתשה
 אר הנהכ דסרב ןָא לצאח את דירוכב סהנ
 ןימז אריז דורנ ידבא שורפב ןימזו : דירוכב

 ןאמַהְמו בירג ןמ דזנ אמשו תסַא ןמ ןאזא

 יארב דוכ ךְלַמ  ןימז ימאמת רדו : דיתסה
 : דיהדב ךאכפ ןימז
 דוכ ךלמ זא יצעב הדש ריקפ ות רדארב רגא
 ךידזנ שיוכ הכ וא ילו האננָא דשורפב אר
 תרדארב הכ אר הננַאו דָיִאיב דשאב וא
 | ילו יסכ רנאו :דיאמנ ךאכֿפנַא דשורפימ
 . .ארנָא ךאכפ רדק הדש ראדרוכרבו דראדנ
 | ארנָא שורפ יאה לאס האגנָא : דיאמנ אריפ
 [( סכנָאב תסֶא הדאו הכ אר הָננָאו דראמשב
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 הכ ןאואל רפס אי ארקיו
 רהב

 דוכ ךלמב ואו דָיאמנ דר דוב .התכורפ הכ
 דריגב ספ דוכ יארב דַנאָוַתנ רגַאו : דדרנ רב
 ראדירכ תסדב תסא התכורפ הננָא האננָא
 אהר לבי רדו דנאמב לבו לאס את ןָא
 : תשנרב דהאוֿכ דוכ ךלמב ואו דש דחאוכ
 ראצה הש רד יתנוכס הנאכ יסכ רנַאו
 זא דעב םאמת לאס ךי את דשורפב ראד
 תשאד דַהאוכ ארנָא ךאכפנא קח ןָא ןתכורפ

 :דוב .דהאוכ לאס ךַי ןָא ךאכֿפנַא תרמ
 ךאכֿפנא ארנָא םאמת לאס ךִי תדמ רד רגַאו
 ראצח ךהש רד הכ יהנאכ ןָא ספ דיאמננ

 דעב "אלסנ ןֶא ראדירכ יארְב תסַא ראד
 : דושנ אהר לֵבֹי רד דשאב רארק רב לסנ
 דוכ דרג ראצח הכ תאהד יאה הנאכ ןכיל
 דוש הדרמש ןימז ןָא יאה הערזמ אב דראדנ
 לבי רדו תסה ךאכֿפנַא קח אהנָא יארב
 םיל יאה רהש אמאו :רש דהאוכ אהר

 חכ

 זמ שט

 ל

 א א

 ב 927

 . ךאכפְנַא קח ןאשיא ְךְלַמ יאה רהש יאה הנאכ
 יסכ רנַאו :תסַא םֶיָל יארב השימה אהנָא

 תסַא הדש התכורפ הָנֹנֲא ספ דרכב םיול זא |
 לבי רד וא ךלמ רהש וא אוי הנאב ב
 יאה רהש יאה הנאכ אריז דש דהאוכ אהר
 :תסַא ןאשיא ךְלַמ לארשי ינב ןאימ רַד םִיַול
 התכורֿפ ןאשיא יאה רהש ילאוח יאה הערזמו
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 הכ ןאואל רפס אי ארק
 | רהב |

 ידבא ךלמ ןאשיא יארְב ןיא הכ ארז דושנ
 ה : תסא
 תסד יהת ות דזנ הדש ריקפ תרדארב רגאו

 ירינתסד ןאמהמו בירנ לְתַמ ארוא דשאב
 אבר וא זַא :דיאמנ ינדז ות אב אָת אמנ
 תרדארב את סרתב דוכ יאדכ זאו רינמ דוסו

 אברב ואב אר דוכ דקנ : דיאמנ יגדנז ות אב
 ןמ :הדמ דוסב ואָב אר דוכ ךארוכו הדמ
 | וא אר אמש הכ םתסַה אמש יאדכ הוה
 - אר ץשנכ ןימז את םדרוָא ןוריב רצמ ןימז
 :םשאב אמש יאדכו םהד אמשב
 - אר דוכ הדש ריקפ ות דזנ תרדארב רגאו

 :ראדגמ תמדכ םאלנ לְתָמ וא רב דשורפב ותב
 .. | לאס אתו דשאב ות דזנ ןאמהמו רודזמ לתמ

 דונ זא האננָא :דיאמנ תמדכ ות דזנ לבוי
 יו הארמה שנארספו וא דוכ דור ןוריב ות
 דוכ ןארדפ ְךְלמבו דדרנרַב דוכ ןאדנאכבו
 דננמ ןאגדנב ןאשיא הכ ארז : דיאמנ תעגְר
 םדרוָא ןוריב רֶצַמ ןימז זא אר ןאשיא הכ
 | יתכסב וא רב :דנושנ התכורפ ןאמאלג לתַמ
 | אמאו :סרתב דוכ יאדכ וַאו אמנמ ינאר םכח
 | זא דוב דנהאוכ ות יארְב הכ תנאזינכו תנאמאלנ
 . ןאשיא זַא דנשאבימ ות ףארטאב הכ ייאה תמא
 = ןארספ זַא םַהו :דירָכב ןאזינְכו ןאמאלג

 0 0 ה 408
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 טת הכ ןאואל רפס אי ארקיו
 רהב |

 זאו דננז) אואמ אמש דונ הכ ינאנאמהמ
 הכ דנשאב אמש דונ הכ ןאשיא ואה הליבק
 דירכב דנדומנ דילות אמש ןימז רד אר ןאשיא
 ימ דעב אר ןאשיאו :דוב דנהאוכ אמש ךולָממו
 את דיראדגאו דוכ ןארסַפ יארְב דוב זַא
 דכַאב את אר ןאשיאו דנשאב יתורֹומ ךֶלִמ
 ינב זַא אמש ןארדארְב אמַאו דיזאס ךולממ

 םֶכִח יתכסב דוכ רדארְב רַב סכיה לארשי .
 :דנכנ ינאר
 ראדרוכרב אמש :דזנ ינאמהמ אי בירַנ רנאו

 ביר ןָאב הדש ריקפ וא דזנ תרדארבו דדרנ
 דוכ בירנ ןָא ןאדנאכ לסנב אי ות ןאמַהַמ אי
 ה וו יארַב שנדש התכורֿפ זא דעב : דשורפב אר
 ארוא שנארדארב זא יכי דשאבימ ךאכפנא קח
 = שיומע רספ אי שומע אי :דיאמנ ךאכפנא
 = וא ןאשיוכ זַא יכי אי דיאמְנ ךאכֿפנַא ארוא
 דוכ אי דיאמנ ךאכֿפנַא ארוא שנאדנאכ זַא
 ךאכֿפנַא אר ןתשיוכ דדרג ראדרוכרב רנא וא
 הכ ילאס זַא דירֿכ ארוא הכ יסכנָא אבו :דיאמנ
 דנכ באסח לבי לאס את תכורֿפ אר רוב
 אה לאס הראמש ַבֵסַח רַב וא שורפ דקנו
 :דשאב וא דזנ רודזמ יאה זר קפאומ דשאב

 בסח רב דשאב יקאב ראיסב יאה לאס רנָא
 שורפ דקָנ זַא אר דוכ ךאכֿפנַא דקנ אהנָא
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 וכ הכ = ןאיואל רפס אי ארק
 | | יתקחב

 קאפ לבי לאס את רנאו :דהדב ספ דוכ
 דנכב באסה יו אב דשאב יקאב םַכ יאה
 אר דוכ ךאכֿפנַא דקנ שיאה לאס ְךֶסַח רַב
 ריִַא לאסב לאס הכ ירודזמ לתַמ :דיאמנ דר
 והבככ וה רטנ רו דנאמב וא דו דשאב

 ךאכֿפנַא אהניאב ךנַאו :דנכנ ינארמכח ו רַב

 דיפ םה רוש אהר לבי לאס רד ספ :דושנ
 ינב ןמ יארְב ארז :יו הארָמַה שנארספו וא
 דנשאבימ ןמ םאלג ןאשיא דנַא םאלג לארשי
 דרָוָא ןוריב רצמ ןימז זא אר ןאשיא הכ
 | :םתסה אמש יאדכ הֹוהְי ןמ

 וכ. באב

 הדישארת לאתמתו דיזאסמ אה תב דוכ יארב
 ינסו דַײאמנמ אפ רב דוכ תַהְנב ינותסו

 דינכ הנס ןָאב את דיראדגמ דוכ ןימז רד רווצמ
 תבש :םתסה אמש יאדכ הְוהי ןמ הכ אריז
 ארמ סדקמ יאכמו דיראד האננ ארמ יאה
 :םַתסַה הֶוחְי ןמ דַײאמנ םארֶתְחֶא

szה  

 רייאיאו דייאמנ דולס ןמ ץיארפ רד רגאו
 :דרוָא אנב אר אהנָא התשאד האננ ארמ
 אנא םפומ רד אר אמש יאה ןאראב האננָא

 דחאוכ אר דוכ לוצחמ ןימו דאד םחאוכ
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 אית וכ ןאואל רֿפס אי ארקיו
 יתקחב

 דהאוכ אר דוכ הוימ ארחצ ןאתכרדו דרוָא
 ה רוננַא ןדִנ את אמש ןמרכ ןתפוכו : דאד
 םכת ןתשאכ אח רוננַא ןדינו דיסר .דחאוכ
 רד הדרוכ יריסב אר דוכ ןאנו דיסר .דהאוכ
 :דרכ דיהאוכ תנוכס תַײנמַאב דוכ ןימז
 דיבאוכ דיהאוכו דאד םַהאֹוכ יתַמאֹלְס ןימזבו
 אר ידומ תאנאויחו דוב דהאוכנ יהֵדְננאסרַתו
 זא רישמשו תכאס םהאוכ דובאנ ןימז וא
 דוכ ןאנמשדו :דרַכ .דהאוכנ רדג אמש ןימז
 יור .שיפ ןאשיאו דרַכ דיהאוב בקאעת אר
 ח רֿפנ נפו :דאתפא דנהאוכ רישמש זַא אמש
 דצו דרַכ דנהאוכ בקאעת אר דצ אמש וא
 ןאנמשדו דנאר דנהאוכ אר ראזה הד אמש זא
 דנהאוכ רישמש זא אמש יור שיפ אמש
 דרכ סהאוכ תאפתלַא אמש רבו :דאתפא .

 ריתכ אר אמש הדינאדרנ רוראב אר אמשו

 אמש אב אר :דוכ דהעו תכאס םהאוכ
 הניראפ הנָהכ הלו :דומנ םהאוכ ראותסא
 ןוריב ֹונ יארְב אר הנהכו דרוכ דיהאוכ אר
 אמש ןאיִמ רד אר דוכ ןכסמו :דרוָא דיהאוכ
 הורכמ אר אמש םנאנו דרכ םהאוכ אפ רב
 םהאוכ אמש .ןאימ רדו :תשאד  דהאוכנ

 םוק אמשו דוב םהאוכ אמש יאדכו דימארכ
 : הכ םתסַה אמש יאדכ הָוהְי מ :דוב דיהאוכ ןמ
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 וכ ןאואל רפס אי ארקוו בית
 יתקחב

 "את םדרוַא ןוריב רצמ ןימז זַא אר אמש
 אר אמש נוי יאה דַנָבו דישאבנ םאלנ אר ןאשיא
 :םתכאס ןאוָר תסאר אר אמשו םַתסַכְׁש

 = אנב אר רמאוַא ןיא עימנו דיונשנ ארמ רנַאו *
 לדו דיואמְנ דר ארמ ץיארפ רגַאו : דירָואינ וט

 את דראד הורכמ ארמ סםאכחא אמש
 ארמ דהע הדרנאינ אנב ארמ רַמאוַא ימאמת

 הכ דרכ םהאוכ אמשב ארניא ןמ :דינכשב "
 דזאס אנפ אר ןאמשנ הכ אר בתו לָסו ףוכ
 םהאוכ טלסמ אמש רב דנכ ףלת ארנאנו
 דיהאוכ = הדיאפיב אר דוכ = םכתו תכאס
 :דרוכ דנהאוכ ארנָא אמש ןאנמשדו תשאכ
 |  תשאד םהאוכ אמש דךצב אר דוכ יורו"

 | הש דיהאוכ םוקנמ דוכ ןאנמשד יור שיפו

 | אמש רַב דנראד תַרֿפנ אמש זַא הכ ינאנָאו
 יהדננכ בקאעת ןודבו דרכ דנהאוכ ינארמכה

 יא כ אב רנאו :דומנ דיהאוכ רארפ "

 |  יארְב אר אמש האננָא דױנשנ ארַמ המה
 = תסאיס הדאיז הבָתְרמ תפה אמש ןאהאננ

 םהאוכ אר אמש תווק רכפו :דרכ םהאוכ "
 [ קמח ןהַא למ אר אמש ןאמסָאו תסכש

 | | תווה :תכאס םהאוכ סמ לתמ אר אמש כ
 | ארז דש דהאוכ ףרצ תלאטב רד אמש
 |  דאד דהאוכנ אר דוכ לצאח. אמש ןימז
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 וכ ןאואל רפס אי ארקיו
 יתקחב

 : דרָוָא דנהאוכנ אר דוכ ַהימ ןימז ןאתכרֶדו

 ןדיש זַא הדומנ ראתפר ןמ ףאלָּבב רנַאו
 ןאתנאהאננ ַבסַח רַב האננָא דייאמנ אבא ןמ

Ss 

U א 

 ץראע אמש רב הדאיז יאיאלב ןאדנג תֿפה
 םתסרֿפ אמש רב אר ארתצ שוחוו : םנאדרנ
 םיאהבו דנזאס דאלוא יב אר אמש את

 הראמש רד אר אמשו דננכ ךאלה אר אמש |
 דהאוכ ןאריו אמש יאה הארהאשו דנזאס םכ
 הבנתמ ןמ זא המה ןיא אב רנאו :דש

 ןמ האננָא :דינכ ראתפר ןמ ףאלכב הדשנ
 אמשו דרכ םהאוכ ראתֿפר אמש ףאלכב זינ
 םהאוכ אזס ןאדנג תפה ןאתנאהאננ יארב אר
 הכ דרוָא םהאוכ ירישמש אמש רבו :דאד
 יאה דהשב ןונו דריגב ארמ דִהְע םאקתנַא
 םהאוכ אמש ןאימ רד אבו דיוש עמְנ דוב
 :דש דיהאוכ םילסמ ןמשד תסדבו דאתְסרפ
 ןאנ ןז הד םנכשב אר אמש ןאנ יאצע ןונו
 ןאנו תכפ דנהאוכ רונת ךי רד אר אמש
 ןונו דאד דנהאוכ ספ מב אמשב אר אמש

 :דש דיהאוכנ ריס .דירוכב =

 ףאלכבו דיונשנ ארמ ןיא ות אב רנַאו <
 ףאלכב בצנב האננָא : דייאמְנ .ראתפר ןמ

 יארב זינ ןמו דרַכ םהאוכ ראתֿפר אמש .>
 תסאיס ןאדנגנ תֶפַה אר אמש ןאתנאהאננ
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 וכ = ןאיואל רפס אי ארקו
 יתקחב

 | דוהאוכ אר דוכ ןארספ תשונו :דרַכ םהאוכ ַײ
 = .:דרוב דיהאוכ אר דוכ ןארתכד תשוגו דרוכ
 םהאוכ בארֿכ אר אמש דנלב יאה ןאכמו ל

 הרכ .םהאופ עטק אר אמש םאנצאו תכאס
 יאה תב יאה שאל רב אר אמש יאה שאלו
 אר אמש ןמ ןאנו דנכפא םהאוכ אמש
 אמש יאה רהשו :תשאד דהאוכ הורכמ
 סדקמ יאה ןאכמו תכאס םהאוכ בארכ אר
 יאד רשע יובו דרכ םהאוכ ןארו אר אמש
 הפו הכו :דיוב םהאוכנ אר אמש יובשו:

 ןאנמשד הכ ידַהב תכאס םהאוכ וארו אר

 ריחתמ דנשאב ןכאס ןַא רד הכ אמש
 אה תמא ןאימ רד אר אמשו :רש דנהאוכ

 רד אר רישמשו תכאס םהאוכ הדנכארפ
 ןארװ אמש ןימזו דישכ םהאוכ אמש בקע
 האננָא :דש דהאוכ בארכ אמש יאה רהשו
 הנח .שינאריו יאה סר ימאמת רד ןימז
 תָבָש וא דישאב דוכ ןאנמשד ןימז רד אמש
 - ימארָא ןימז ספ דרב דהאוכ עתמת דוב יאה
 ממי כ ראה תבש זאו תפאי דהאוכ
 שיוארה. יאה הוה ימאמה :דרב דהאוכ
 רד הכ ימארַא ןָא ינעי תפאי דהאוכ ימארָא
 דידובימ ןכאס ןָא רד הכיניח אמש יאה תֶבש

 קב יאה לד רד אמַאו :דוב התפאינ ל
: 414 



 אב אר דוכ דהע האננָא : דנריזפב אר הוב 1

 וטת וכ | ןאיואל רפס אי ארקיו

 יתקחב
 םהאוכ ףעצ אמש ןאנמשד ןימז רד אמש
 ןאשיא הדש הדנאר גרב זאוָאו דאתסרפ
 יהדננכ בקאעת ןודבו דינאזירג דהאוכ אר
 דנהאוכ דנכ רארפ רישמש וַא הכ יסכ לתַמ
 לַתָמ רגידכי יורבו : דאתפא דנַהאוכו תֶכירנ
 הכנָא אב תכיר דנהאוכ רישמש םד וא
 תמואקמ יאראי אר אמשו דנכנ בקאעַת יסכ

 ן למ רדו :דוב דהאוכג ךוכ .ןאנמשד אב

 ןאנמשד ןימח דש דיהאוכ ךאלה אה תמא
 אמש הײקבו :דרוכ דהאוכ אר אמש אמש
 ינאפ דוכ ןאהאנג רד דוכ ןאנמשד ןימז רד
 זינ דוכ ןארדַפ ןאהאננ רדו רש דנַהאוב
 מ דוכ ןאהאנגב ספ :דש | דנהאוכ ינאֿפ
 ןמב הכ יתנאיכ רד דוכ ןארדפ ןאהאננבו
 דנא הדומנ ןמ ףאלכב הכ יכולסו הדיזרנ
 אפ ינ ןמ בבס ןזא :דרַכ דנהאוכ ףארתַעַא
 אר ןאשיאו םדומנ ראתפר ןאשיא ףאלְבב .

 לד רנַא ספ םדרוָא ןאשיא ןאנמשד ןימזב
 ןאהאננ יאסו דוש עצאְותמ ןאשיא ןותֿבמ אנ
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 אב אר דוכ דָהעו דָרוָא םהאוכ דאיב בוקע
 טנ םהרבא אב אר דוכ דהעו זנ קחצי 1

 דאיִב אר ןמז ןָאו דוא םהאוכ דאיב

 מ דהאוכ ךרַת ןאשיא ּוא ןימח :דָרוֶא םהאוכ
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 .תסניא :םתסה | הָוהְי ןמ םשאב ןאשיא

 . יתקחב |
 תבש זַא דשאב ןאריו ןאשיא זַא ןונו דש
 יאזס ןאשיאו דרב דהאוכ עתמת דוכ יאה
 . חכניא ָךֶבְסְב תפרידפ דנהאוכ אר דוכ האנג
 = ץנארֿפ ןאשיא לדו דנדרכ דר ארמ םאכְחַא
 המה ןיא דוו אבו :תשאד הורַכְמ ארמ
 ןמ דנשאב דוכ ןאנמשד ןימז רד ןוָנ זינ
 אר ןאשיאו דרַכ םהאוכנ דר אר ןאשיא
 דאלה אר ןאשיא את תשאד םהאוכנ הורכמ
 אריז םנכשב ןאשיא אב אר דוכ דהעו םנכ
 הכלב :םתסה ןאשיא יאדב הֹוהְי ןמ הכ
 דאיִב אר ןאשיא ךאדְנא ַךֶהע ןאשיא יארְב
  תמא רטנ רד אר ןאשיא הכ דרנָא םחאוכ
 .יאדכ אה םדרנָא ןוריב רַצַמ ןימז זַא אה

NAC PR AIG כ וי ויירה ויי חיי RT AN 

 רַד דנואדכ הכ עיארְׁשּו םאכחאו ץיארפ
 תסדב יִנִס הוכ רד לארשי ינבו דוכ ןאימ
 :דאד רארק השמ

 | זכ באב

 . ;תפנ הדרכ באטכ אָר השמ דנואדכו
 | ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי ינב
 | 200 רב סופג ריאסנ יצוצכמ רדנ כ ןוִנ
 | רנאו :דנשאב דנואדכ ןאזא ות דרוָארב
 | הלאס תסיב זַא רוכד תהנב ות ךרוָארב
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 זכ ןאואל רפס אי ארקיו
 יתקחב |

 האגנפ ות דְרוָארב דשאב הלאס תַצָש את
 :דוב דהאוכ סדק לאקתמ בסח רב הרקנ לאקתִמ
 לאקתמ יס ות דרָנָארב דשאב תאָנא רנַאו

 תסיב את הלאס ְנֿפ זַא רגאו :דוב דהאוכ
 לאקתמ תסיב רוכד תהנב ות ךרוארב דשאב
 :דוב דהאוכ לאקתמ הד תאנא תַהְנב
 דשאב הלאס ננפ את הַהאֹמ ךִי זא רנַאו
 הרקנ לאקתמ נפ רוכד תַהְנב ות ַךֶרוָארב
 הרקנ לאקתמ הס ות דרוָארַב תאנא תַהְנבו
 אלאבו הלאס תצש זַא רגאו :דוכ דהאוכ
 דרוָארב האגנָא דשאב רוכד רנא דשאב רת

 לאקִתִמ הד תאנא יארבו לאקתמ הדזנאפ ות
 ריקפ ות דרוָארב זא רנַאו :דוב  דהאוכ
 רצאח ןהאכ ךוצחב ארוא ספ דשאב רת
 ןהאכו דנכ דרוָארב שיארב ןַהאכו דננכ
 יו יארב הדרכ רדנ הכנָא ווק ראדקמב

 | :דיאמְנ דרוָארב
 יארְב הכ ייאהנָא זא דשאב המיהב רנאו
 אר הָנֹנָא רַה דננארדנמ ינאברק דנואדכ
 סדקמ דהדב דנואדכב אהנָא זא יסכ הב
 בוכו דיאמננ הלדאבמ ארנָא :דוב דהאוכ
 דנכנ ץנע בוכ הב אר דב אי ךכ הפ

 דנכ הלדאבמ יחמיהבב אר יהמיהב רנאו =
 וד רַה דש הדאד ןָא ץועב הֶננָאו ןָא םה
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 | יתקחב
 יהמיהְב םסק רה רגַאו :דוב דהאוכ סדקמ
 הרב ינאברק :ןַא זא הכ  דשאב סננ
 שיפ אר המיהב ןָא דננארדנימנ דנואדכ
 1 ארנא ןהאכו :הנכ רצאה ןהאכ
 הפ בסמ רכבו דנכ תמיק דב הנו בכ
 ארנָא רגאו :דשאב ןיננ ןהאכ יא ות דרוָא

 הדאז ות ךְרוָארב רב דו ןנפ דַהְד הידפ
 דיאמנ ףקו אר דוכ ָהנאכ יסכ רגאו :דַהְד
 ארנָא ןהאכ דוש סדקמ דנואדכ יארב את
 הפ ירוטבו דנכ .דרוָארב דב הנו ככ הנ
 ןאננמַה דשאב הדרכ דרוָארב ארנָא ןהאכ
 הנאכ דהאוכב הדננכ ףקו רנאו :דנאמב
 דש רב ךי ננפ ספ דהד הידפ אר דוכ
 דחאוכ וא ןאזַאו דנכ הדאיז ות ךְרוָארַב

 דוכ ְךְלַמ ןימז זַא יהעטק יסכ רגַאו :דוב '
 האגנָא | דיאמנ ףקו דנואדכ יארב אר
 ד .. תַעארֶז דשאב ןָא תעארז קפאומ ות דכוָארב

 :דשאב הרקנ לאקתמ האננפ הב ֹונ רמה ךי
 = דיאמנ ףקו לָבֹי לאס זא אר דוכ ןימז רנַאו
 רגַאו :דשאב רארק רַב ות דרוָארַב קפאומ
 האננָא דיאמנ ףקו לבו זַא דעב אר דוכ ןימז
 את הכ ייאה לאס קפאומ ארנָא דקנ ןהאכ
 דראמשב יו יארב דשאבימ יקאב לַבֹו לאס
 הכנָא רנַאו :דוש ףיפכת ות דרוָארב זַאו
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 טית ' זכ ןאיואל רפס אי ארק
 | יתקחב

 דהד הידפ ארנָא דחאוכב ררכ ףקו אר ןימז

 ןֶא רב ארת ָרְרְנָארִב דקנ זא ךי ננפ ספ
 כ רנאו :דש -רארקרב יג יארבו דיאזפיב
 ןימז רנא אי דהד הידפ אר ןימז .דחאוכנ
 הידפ ןאזא דעב דשאב התכורפ ירנידב אר
 כ לבי הד וג .ןיממ ןאו :הש דהאובנ תראה
 סדקמ דנואדכ יארב ףקו ןימז לתמ דנש אהר
 :תסא ןהאכ יארב ןָא תייָכְמ דוב דַהאוב
 ג זא הכ דשאב הדירכ הכ אר ינמז רנַאו

 : דיאמנ ףֵקו דנואדכ יארב דובנ וא ךלמ ןימז
 פ לאס את ארת דרנָארב :לבמ ןהאכ האננָא
 דרוַארַב הר ןָא רדו דכאמשב יו יארב לבי
 ד ןאו :דהדב ױב דנואדב 5קו לתִמ ארת

 \נ

 הדיר וא זַא הכסכב לַבֹי לאס רד ןימ
 ןֶא הכיסכב ינעו תשנרב דהאוכ דוב הדש

 הכ ות דֶרוָארב רהו :דוב ו יתורֹומ ךלֶמ ןימז
 הָרֹנ תסיב הכ דשאב סֶדק לאְקִתַמ קפאומ
 -  !תסא לאקתמ די
 פ יארב הכ םיאהב זא יהדאו תסכנ ןבל

 סכנה דשאב הדש הדאז תֶסכנ דנואדכ :
 דנפסוג האוכ ואנ האוכ דיאמננ ףק) ארנָא

 סננ םיאהְב זא רנאו :תסא דנואדכ ןאוַא
 ות דרוָא רב ַבֵסַח רַב ארנָא האננָא דשאב
 רנַאו :דיאזפיב ןָא -רב ךי גנפו דהד ההפ

 ו =
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 זכ ןאואל רפס אי ארקיו
 יתקחב

 ות  דרוארב קפאומ ספ דושנ הדאד הידפ

 יארב .יסכ הכ יונ רה אמא :דוש התכורפ

 זא הנ דוב ךלמידאמ לכ זא דיאמנ ףקו דנואדכ
 הנ דוכ ךלמ ןימז זא הָנ םיאהב זַא הָנ ןאסנָא
 אריז דוש הדאד הידפ הנו דוש התכורפ
 סאדקא סדק דנואדכ יארב דשאב ףקו הנרה

 הדש ףקו ןאסנא זא הכ יפקו רַה :תסַא
 התשכ התבלא דושנ הדאד הידפ דשאב

 םכת וא הָנ ץמז ךו הד ימאמתו :דוש
 תסא דנואדכ ןאזַא תכרד המ זַא הָנ ןימז
 יסכ רנַאו :דשאבימ סדקמ דנואדכ יארבו
 ארנָא ךי ננפ דהד הידֿפ ייְג דוכ ְךָי הד זא
 דנפסוגו ןאג ךי הַד ימאמתו : דיאזפיב ןָא רב

 יארְב ןֶא םהד דרדנב אצע ריז הָנֹרַה ינעי
 ידבו יבוכ רד :דוב דַהאוכ סדקמ דנואדכ

 הלדאבמ ארנָאו דיאמננ סחפת ןָא |
 דנכ הלדאבמ ארנַא רנַאו דנבנ

 סרקמ ןֶא לדַב םהו ןא םַה
 הדאד הידֿפ דוב דהאוכ

 ירמאוא תסניא :דושנ
 תשמב דנואדכ הכ

 לארשי ינב יארב
 יוס וכ רד

 :דומרֿפ רמַא
 לח < 420
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 דאדעא רֿפַס

 א באב

 א םווד לאס זַא םווד האמ לווֶא זר רו
 רֶצָמ ןימז זַא ןאשיא ןדמָא ןוריב זַא

 עאמְתְנָא ַחַמְיִכ רד יִנַס ןאבאיִב רד דנואדכ
 ימאמת באסח :תפנ הדרכ באטכ אר השמ
 ליאבק בסח רב אר לארׂשי נב תעאמנ
 יאה םסֶא הראמשב ןאשיא יאבָא ןאדנאכו
 : דיריגב ןאשיא יאה רס קפאומ ןארוכד המה

 לארשי זַא הכרה הדאיװ הלאס תסיב וַא
 רב אר ןאשיא ןרֵהַאּו ות דורימ :ןוריב גננב
 אמש הארמהו : דיראמשב ןאשיא נאופא בסח

 סיאר ךי רה הכ דשאב טבס רה זַא רפנ דִי
 ה הכ ינאסכ יאה םסַאו :דשאב שיאבָא ןאדנאכ

 זא תסא ןיא דנתסיאב דאב אמש אב
 לאימלש ןועמש זאו :רּואידְׁשָּב רוצילָא ןבּואר

 : בֶדָנִמַעְרְּב ןושחנ הָדּוהְי זַאו : יִשיִרוצְךָּב <
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 בָאיִלֶא ןלובז זאו : רעּוצְרְּב לַאְנִתנ רֶכׁשְׂשִי זַאו
  עמשילא םִיִרְפִא זא סי ינב זאו :ןלֶחְרָּב

 :רּוצהַדפְְּב לֶאיִלְמנ הָׁשִנִמ זאו * דוהימעְְּב
 < רעיִחַא ןֶד זַאו :ינעַדגְְּב ןדיבא ןמיִנְב זאו
 זאו :ןרבָעְרֶּב לאיענפ רשָא זַאו :יִדְׁשיִמע-וָּב
 :ןִניעְרָּב עריחַא יֵלְתַּפַנ זאו :לאיעְּדןְּב ףְסֵלֲא דָנ

 :לארׂשי יאה ראזה יאסַאורו ןאשיא יאבָא טאבסא
 ןיעמ םאנב הכ אר ןאסכ ןיא ןרְרֶאו הֶשמו
 ימאמת םווד האמ לווא זור רדו : דנתפרג דנדש

 ןאשיא יאה המאנ בסנ הדרכ עמנ אר תעאמנ
 ןאשיא יאבַא ןאדנאכו ליאבק בסַה רב אר
 רתאלאבו הלאס תסיב זא אד םסַא הראמשב
 הכנאנג :דנדנאוכ ןאשיא יאה רס קפאומ
 < ןאשיא דוב הדומרפ רמא אר השמ דנואדכ
 :דרמשב יִניִס ןאבאיב רד אר
 .לארשי הדאז תסכנ ןַבּואְר ינב באסנַא אמַאו
 קפאומ ןאשיא יאבָא ןאדנאכו ליאבק בסח רב
 .רוכד רה * דוב ןיא ןאשיא יאה רסו אה םאנ
 הכ ינאסכ עימנ רת אלאבו הלאס תסיב זא

 ןאנדש הדרמש :דנתפרימ ןוריב גננ יארב

 דצנאפו ראזה ששו לַהָנ ןבואר טבס זא ןאשיא
 : : :דנדוב רפת

 ןאדנאכו ליאבק בסח רב ןועמש ינב באסנאו
 הדרמְׁש ןאשיא זַא הכינאסכ ןאשיא יאָבֲא
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 הכת א דאדעא רפס אי רבדמב
 ןיא ןאשיא יאה רסו אה םֶסֶא הראמש קפאומ
 רַת אלאבו הלאס תסיב זַא רוכד רה .' דוב
 ןאנדש הדרמש : תפרימ ןוריב נננ יארב הכרה
 דציסו ראזה הנו האננפ ןועמש טבס זא ןאשיא

 ; דנדוב רֿפנ
 יאבָא ןאדנאכו ליאבק בַסַח רב דָנ ינב באסנאו
 תסיב זא אה םסֶא הראמש קפאומ ןאשיא
 : תפרימ ןוריב גננ יארב הכרה רת אלאבו הלאס
 כ לַהָנ דנ טְבַס זא ןאשיא ןאנדש הדרמש
 : דנדוב רֿפנ האננפו דצששו ראזה גנפו
 ןאדנאכו ליאבק בסח רב הֶדּוהְי ינב באסנַאו
 זַא אה םסֶא הראמש קפאומ ןאשיא יאבָא
 גננ יארב הכרה רַת אלאבו הלאס תסיב
 טבס זא ןאשיא ןאנדש הדרךמש :תֿפַכימ ןוריב

 : דנדוב רֿפנ דצששו ראזה ראהְנו דאתפה הֶדּוהְ
 ןאדנאכו ליאבק בסח רב רָכשָשי ינב באסנַאו
 זַא אה םֶסֶא הראמש קפאומ ןאשיא יאבָא
 נננ וארב הכרה רת אלאבו הלאס תסיב
 טבס זא ןאשיא ןאגדש הדְרמש | :תפרימ ןוריב

 : דנדוב רֿפנ דצראהנו ראזה ראהְנו האָננפ רכששי |
 ל ןאדנאכו ליאבק בסח רב ןֶלּובז ינב באסנַאו
 וַא אה םֶסֶא הראמש קפאומ ןאשיא יאבא
 ןוריב גְנָנ וארב הכרה רת אלאבו הלאס תסיב
 * ןלובז טבס זַא ןאשיא ןאגדש הדרמש : תפרימ
 : דנדוב רֿפנ דצ ראהו ראזה תפהו האננפ
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 א דארעא רפס אי רבדמב וכת

 בסח רב םירפא ינב זא ףסוי ינב באסנַאו =
 הראמש קפאומ ןאשיא יאָבֲא ןאדנאכו ליאבק
 הכרה רת אלאבו הלאס תסיב וא אה םֶסֶא

 ןאשיא ןאנדש הדרמש : תפרימ ןוריב גננ יארְב *
 : דנדוב רפנ דצנאפו ראזה להְנ םירֿפָא טבס זַא

 ןאדנאכו ליאבק בסח רב הָשַנמ ינב באסנָאו **
 זא אה םסֶא הראמש קֿפאומ ןאשיא יאבָא
 נננ יארב הכרה רַת אלאבו הלאס תסיב
 טבס זא ןאשיא ןאנדש הדרמַש : תפרימ ןוריב
 : דנדוב רפנ תסיודו ראזה ודו יס השנמ

 ןאדנאכו ליאבק בסח רב ןמָינב ינב באסנַאו *
 זא אה םֶסֶא הראמש קפאומ ןאשיא יאבָא

 נננ יארב הכרַה רה אלאבו הלאס תֶסיִב
 טבס זַא ןאשיא ןאגדש הדרמש : תפרימ ןוריב
 :דנחוב רפנ דצ ראהנו ראזה ננפו יס ןמְנְב

 ןאדנאכו ליאבק בפח רב ןֶד ינב באסנַאו =
 וא אה םסֶא ָהְראמש קפאומ ןאשיא יאבָא
 ננג יארב הכרה רַת אלאבו הלאס תֶסיב

 Ns ב

7 

 .טבס זא ןאשיא ןאגדש הדרמש : תפרימ ןוריב <
 : דנדוב רֿפנ דצ תֿפַהו ראזה ודו תצש ןֵד

 | ןאדנאכו ליאבק בסח רב רֶׁשֲא ינב באסְנאו מ
 זא אה םסא ָהְראמש קפאומ ןאשיא יאבָא
 ןריב ננג יארב הכרה רַת אלאבו הלאס תסיב

 רשֶא בס זא ןאשיא ןאנדש הדרמש : תפרימ אמ
 : דנדוב רפנ דצנאפו ראזה ךַו להָג
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 זכת א דאדעא רפס אי רבדמב

 יפ ןאדנאכו ליאבק בסמ רב יִלּתֿפַנ ינב באסנַאו
 זַא אה םֶסֶא ָהֶראמש קֿפאומ ןאשיא יאבָא
 ןוריב גנְנ יאֵרְב הכרה רַת אלאבו הלאס תסיב
 שכס זא ןאשיא ןאגדש הדרמש :תֿפרימ
 :דנדוב רֿפנ דצנאפו ראזה הסו האָננַפ יִלָּתּפנ
 אב ןרֲהַאו השמ הכ ינאגדש הדךמש דננאניא
 רֿפנ ךי הכ לארשי ןארוְרַפ זא רפנ הדזאוד
 : דנדרמש דוב ןאשיא יאבָא ןאדנאכ רה יארב

 ָבָסַח רב לארשי ינב ןאנדש הדרמש יִמאמתו
 אלאבו הלאס תסיב וַא ןאשיא יאבָא ןאדנאֿב
 ןוריב נננ יארב הכ לארשי וא םכרה-הח
 הסו דצשש ןאנדש הררמש המה :תֿפרימ

 : דנדוב רפנ האננפו דצנאפו ראזה

 רד ןאשיא יאבָא טכס בסח רב םִיול אמא
 דנואדכ אריז : דנדשנ הדרמש אהנַא ןאיִמ
 יול שבס אמא :תפג הדרכ באטכ אר הֶשמ
 ינב ןאיִמ רד אר ןאשיא באסו ראמשמ אר
 תדאהש ןכסמ רב אר םִוַל ןכיל :רינמ לארשי
 דראד ןָאב הקאלע הָנרַה רבו שבאבסא ימאמחו
 אר שבאבסא ימאמתו ןכסמ ןאשיאו ראמנב
 ףארטַאבו דניאמנ תמדכ ארנָא ןאשיאו דנראדרב
 דוש הנאור ןבסמ ןונו יי דגנז המוכ בס
 התשארֿפַא ןכסמ ןונו דנרואיב ןיאפ ארנָא סיול
 הכ יבירֿו דניאמנ אפ רב ארנָא םיול דוש
 סכרה לארׂשי ינבו : דוש התשכ דָיָא ןָא ךידזנ
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 ב, א  דאדעא רפס אי רבדמב הכת

 [ רב שיוב םלע דמ  סכרהו דו הלחמ רד
 ףארטַאב םױְלו : דננז המיכ דוכ גאוֿפַא בס א

 רב בצנ אדאבמ דננז המיכ תדאהְׁש ןבְסַמ
 ןכְסִמ .ריאעש םיולו דושב לארשי ינב תעאמנ

 לארשי ינב ספ :דנראד האננ אר תדאהש יי
 הֶשמ דנואדכ הָננָא בסח רבו דנדרכ ןינְג
 :דנררוָא למעב דוב הדומרֿפ רַמַא אר

 כ באב
  הדרכ באטכ אר ןרָהַאו השמ דנואדלו א
 ןאשנו םֶלָע ךזנ לארשי ינב זא סכרה :תפננ

 רבארב רד דע המיכ שיוכ יאבָא ןאדנאכ
 1 = םנאנבו :דננז המיכ עאמתנַא ַהַמיַכ ףארטַאו ג

 הלחמ םלע להַא באתֿפָא עולט וסב קרשמ
 דננז המיכ דוכ נאופא בסח רַב הדיהי
 :דשאב בֵדנימע-ַּב ןושחנ הֶדּוהְי ינב סיארו

 דאתפה דנדש הדרמש ןאשיא זא הכ וא נופו ד
 טבסו :דנדוב רֿפנ דצששו ראזה .ראהנו ה

 ינב םיִארו דנז המיכ וא ולָהַפ רד רָכׁשְׂשִ
 הכ וא נופו :דשאב רֶעּוצְִּב לאָנַתנ רֶבׁשׂשִי ו

 .ראזה ראהנו האננפ דנדש הדרמש ןאשיא וא

 סיארו ןלּובז טבסו : דנדוב רֿפנ דַצ ראהְנו +
 וא וֿפ :דשאב ןלַחְרוַּב בָאילֶא ןלובז ינב ח

 = תפהו האננפ דנדש הדרמש ןאשיא זַא הכ
 הררמש עימָנ :דנדוב רֿפנ דַצ ראהְנו ראזה =
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 טבת ב :האעא הפס תי רבובב

 ןאשיא נאוֿפא בסַח רב הּדּוהְי ַהְלחַמ ןאנדש
 רפנ דצ ראהנו ראזה ששו דאתשהו דצ

 : דננכ וכ לונַא ןאשיאו דנדוב

 בסח רב ןֵביאָר הלחֹמ סלע בוננ בנאָנ רבו
 רּוציִלֶא ןְבֹּואְר ינב סיִארו דשאב ןאשיא ןאוֿפַא
 י ןאשיא זַא הכ וא וו :דשאב רואידשךְּב
 רֿפנ דצנאפו ראזה שַשו להָנ דנדש הדְרמש
 י המיב ןעמש טבס וא ולָקְּפ רדו :דנדוב
 יִדשירוצךּב לֵאיַמַלַׁש ןועמש ינב סיארו דננז
 י דנדש הדרמש ןאשיא זַא הכ וא פו : דשאב
 טבסו :דדנדוב רֿפנ דציסו ראזה הנו האננפ
 :דשאב לאּועְרְְוַּב ּףֶסלֲא דָּנ ינב סיארו דנ
 להָנ דנדש הדרמש ןאשיא זַא הכ וא נפו

- 

 ןגע

1 

4 - 

 וש

 = עימָנ :דנדוב רפנ האננפו דצששו ראזה נפו

 ןאופא בסח רב ןְבּואְר הלחמ ןאגדש הדרמש
 דצ ראהנו ראזה ךיו  האננפו דצ ןאשיא

 : דננכ וכ םווד ןאשיאו דנדוב רפנ האננפו .

 יםױל הלחמ אב עאמַתנַא ַהֹמיַכ ןאזַא דעבו
 המיֿב הכנאנג דנכ ןוכ אהלחמ ןאיִמ רד
 םלע דונ דוכ יאג רד סכרה ןאנגמד דננזימ
 : דננכ וכ שיוכ יאה

 ' בסַח רַב םִיִרפֶא הלחמ םלע ברגמ ףרטבו
 ןֶּב עַמַשיִלֶא םירפא ינב סיארו ןאשיא אופַא
 ' הדרמש ןאשיא זַא הכ וא גופו : דשאב דּוהימע
 :דנדוב רַֿפנ דצנאפו ראזה לַהָנ דנדש
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 -השנמ ינב סיארו השנמ בס וא ױלהפ רדו
 | זַא הכ וא גופו :דשאב -ּוצהדפ-ןְּב לַאילמג
 תסיודו ראזה ודו יס דנדש הדרמש ןאשיא

 ןֶדיִבַא ןמנְּב סיארו ןמינב שבסו :דנדוב רפנ
 הדרמש ןאשיא זַא הכ וא ןופו : דשאב ינֲעדָנוָּב
 :דנדוב רפִנ דצ ראהְנְו ראזה ןנפו יס דנדש

 בסַח רַב םירפא הָלַחַמ ןאגדש הדרמש עימנ
 רפנ דצ ךיו ראזה תשהו דצ ןאשיא ןאופא
 :דננכ וכ םייס ןאשיאו דנדוב
 בסת רב ןָד הלחמ םלע לאמש ףרטבו
 -יִבַשמיִעְרַּב רעיחַא ןֶד ינב סיִארו ןאשיא גאופא
 | דנדש הדרמש ןאשיא זַא הכ וא ןוֿפו : דשאב
 יולהפ רדו :דנדוב רֿפנ דַצ תפהו ראזה ודו תצש
 רֶׁשֲא ינב סיִאְרו דננז המיכ רשֶא טְבס ןאשיא
 זא הכ וא ןפו :דשאב ןְרכֲעדָּב לאיענפ
 דצנאפו ראזה ְךַו להנ דנדש הדרמש ןאשיא
 ילֲתפנ ינב סיארו יִלְתַפנ שבסו :דנדוב רֿפנ
 ןאשיא .זַא הכ וא גוֿפו : דשאב ןְניֲעדוְּב עַריִחַא
 רַצ ראהו ראזה הסו האננפ דנדש הדרמש
 ןך הלחמ ןאנדש הדרמש עימנ :דנדוב רפנ
 == דנדוב רֿפנ דצששו ראזה תפהו האָננְפו דצ
 ככ בע בד דוכ יאה םע דמ ןאשיא
 ;רננכ
 בסַח רַב לארשי ינב ןאנדש הדרמש דננאניא
 ןאגדש הדרמש עימָנג ןאשיא יאבא ןאדנאכ
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 אלת ג יב דאדעא רפס אי רבדמב
 הסו דש ןאשיא נאוֿפַא קפאומ אה הלחמ
 אמא : דנדוב רֿפנ האָננפו דצנאפו ראוה
 הדומרֿפ רמַא הָשמב דנואדכ הבנאנג םיול
 : דנדשנ הדרמש לארשי ינב ןאימ רד דוב
 השמב דנואדכ הנרה קפאומ לארשי ינבו
 דזנ רוטניאב דנדומנ למע דוב הדומרפ רמַא
 סכרַה רוטניאבו דנדזימ המָיַּבכ דוכ יאה סלע
 דוכ יִאבָא ןאדנאב אב דוכ אבק בס רַב
 : דנדרכימ וכ

 ג ~~

~~ 
 ר

 ג באב
 א יחר רד השמו ןרַהַא באסנַא תסא ןיא

 םלכתמ הַשמ אב יִניֵס הוכ רד דנואדכ הכ
 תסכנ תסַא ןיא ןרַהַא ןארספ יאה םאנו :דש
 :רַמַתיִאְו רֶזַעְלֶאו אּוהיבָאו בֶדָנ שא הדאו
 הכ הנהכ ןרֶהֶא ןארסְפ יאה םאנ תסַא ןיא

 תנאהכ יארב אר ןאשיא הכ דנדוב הדש חסמ =
 רוצה רד אּוהיבַאו בֶדְנ אמא :דומנ ץיצכת |

 ןאבאיִב רד ןאשיא הכ ימאגנה דנדְרמ דנואדכ
 . דנדינארדנ דנואדכ רוצהב .בירג שתֶא יניס
 רוצחב רַמַתיִאו רֶזעְלֶאו דובנ ירספ אר ןאשיאו
 : דנדומנימ תנאהכ ןרַהַא דוכ רדפ
 ה טבס :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו

 ןרחא שיפ אר ןאשיא הדרוָא דידזנ אר יול |
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 ג נג דאדעא רפס אי רבדמּב בלת
 0 :דנאמנ תמדכ ארוא את ןכ רצאח ןהאכ
 = תעאמנ ימאמְת ריאעשו וא רךיאעש ןאשיאו י

 תמדכ התשאד האננ עאמַתְנָא ַהמֹכ שיפ אר
 ּהמיִכ באבסַא עימנו :דנרוָא אנב אר ןכסמ ח

 התשאד האננ אר לארשי ינב ריאעשו עאמתנַא
 אר םױלו |: דנָרְוַא אנב אר ןכסמ תמדכ פ

 זא ןאשיא הכ אריז הדב שנארספו ןרהַאב

 הדש הדאד ב לכְלאָב לארשי ינב בנאנ
 את אמנ ןְעַת אר ׁשנארָסְפו ןרהַאו :דנַא י

 הב יבירנו הנרואיִב אנב אר דוכ תנאהכ
 | : דוש התשכ .דיִא ךידזנ

 הכ :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו *
 ץועב לארשי ינב ןאיִמ זַא אר םיול ןמ ךניא
 אר םָחַר הכ לארשי ינב זַא יהדאז תסכנ רב
 : דנשאבימ ןמ ןָאזַא סול ספ םָא התפרג דיאשנב

 יזור רדו דננמ ןָאזַא ןאנדאז תסכנ עימְנ אריז ג
 םסשכ אר רצמ ןימז ןאנדאז תַסכנ ַהַמַה הכ
 | ןאסנַא זַא האוכ אר לארשי ןאגדאז תסכנ עמג
 .םדומנ סידקה דוכ יארב סיאהְב זא האוכו
 - :םתסַה הֹוהְי ןמ דנשאבימ ןמ ןָאזא ספ

 : באטכ יָנְס ןאבאיב רד אר השמ דנואדכו -
 ןאדנאכ בפח רב אר יול ינב :  תפנ הדרכ וט

 ןאשיא ךוכד רַה ראמשב ןאשיא ליאבקו אבָא
 השמ ספ :ראמשב הדאיװ האמ ךי זא אר מ

 רש רומאמ  הכנאנָג דנואדכ לוק בסח רב
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 נלת ג דאדעא רפס אי רבדמב
 י םאנ קפאומ יול ןארספו : דרמש אר ןאשיא
 חי םאנו :יִרָרְמו תקו ןושרַּנ דננאניא ןאשיא יאה
 ןיא ןאשיא ליאבק ַּבֵסַח רב ןושְרַּג ינב יאה

 = ֵבקַח רַב תֶהְק ןארספו :יִעְמשְו ינְבל תסַא
 :לֵאיִׁשְו ןֹורבֲחְו רֵהצְו םרמע ןאשיא ליאבק
 כ ילחמ ןאשיא ליאבק בסַח רב יררמ ןארספו
 בסח רַב סול ליאבק דננאניא דנדוב ישּומו
 : ןאשיא יאבָא ןאדנאכ
 יט דננאניא יעמש הליבקו יִנבְל הליבק ןושרג זאו
 כ: ןאשיא ןאנדש הדרמשו :ןאינושרּג ליאבק
 רתאלאבו האמ די זא ןארוכד המה הראמשב
 דצנאפו ראזה תפה ןאשיא ןאנדש הדרמש
 פ ןֶכְסִמ בקע רד ןאיִנושְרַּג ליאבקו :דנדוב רֿפנ
 י ןאדנאכ רורסו :דננז חמיִב ברנמ ףכטב

 הכ תעידוו : דשאב לֶאָלְְְּב ףסיִלֶא ןאינושרּג יאבָא
 המיכו ןכסמ עאמּתנַא המיכ רד ןושרנ ינב

 עאמתנָא ַהמְיָכ הזאורד הדרפו ןָא ששופו
 מ ןחצ הזאורד הדרפו ןחצ יאה רינתו :דשאב
 תסַא חנדמ ףארטאבו ןכסמ יור שיפ הב

 | : אהנָא תמדכ רַה אב שיאה באנטו
 מ ןאיראחצי הליבקו ןאימארמע הליבק תֶהְק זאו
 דננאניא ןאיִלַאיֲע הליבקו ןאיִנֹּרְבֲח | ַהליבקו
 ₪ זַא ןארוכד המה הראמשב :ןאיִתֲהְק ליאבק
 רֿפנ דצששו ראזה תשה רת אלאבו ההאמ דִי
 :דנמשאדימ האננ אר סדק תעידו הכ דנדוב
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 | נ דאדעא רפס אי רבדמב דלת
 | המָיִפ ןכְסמ בּונָנ ףרשב תֶהְק ינב ליאבקו
 ןאיִתְָקהְק ליאבק יאבָא ןאדנאכ רורסו : דננזב
 תובאת ןאשיא תעידוו : דשאב לַאיזע- ןָּב ןפצילא
 הכ סרק באבסאו אה חבדמו ןאדעמשו זימו
 תמדכ רהו באָנַחו דננכימ תמדכ אהנָא אב
 ןֵּב רעלֲא םיוְל ןארורס רורסו :דשאב ןָא
 תמדכ ןאנאב האגנ תראטנו דשאב ןהאכ ןרַהַא
 הליבק יִרְרְמ זַאו :דוב דַהאוכ ארוא סדק
 : ירךמ ליאבק דננאניא ןאישּומ הליבקו ןאילחמ
 ןארוכד המה הראמשו ןאשיא ןאנדש הדרמשו

 תסיודו ראזה שש רת אלאבו האמ ךִי זַא
 ליאבק יאבָא ןאדנאכ רורסו :דנדוב רפנ
 ףרטב ןאשיאו דשאב לַחיִבָא ןֶּב לאירּוצ .ירֶרַמ
 ינב ןיעמ .תעידוו :דננוב המיָכ ןכסמ ילאמש

 ןותסו שיאה דְנַב תשפו ןבְסִב יאח תֶכַת .ירָרִמ
 ימאמת אב שבאבסא ימאמתו שיאהיאפו שיאה
 < ןחצ ףארטַא יאה ןותסו :דשאב שתמדכ
 :אהנָא יאה באנטו אהכימו אהנָא יאה היאפו

 ַהַמיֵכ ור שיפו קרשמ ףרטב ןכְסמ שיפו
 שנארספו ןרהאו השמ סמש עולט ףרטב עאמַתַנָא
 ינאב האננו אר סדק ינאב האננו דננזב הב
 ךידזנ הכ יבירג רהו דנראדב אר לארשי ינב
 םיול ןאנדש הדרמש עימנו :דוש התשכ דא
 ליאבק בסַה רב אר ןאשיא ןֹרֲהַאו השמ הב
 |. ןארוכד ָהָּמַה דנדרמְׁש דנואדכ ןאמרפו ןאשיא
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 הלת ג  דאדעא רפס אי רבדמב
 ראזה ודו תסיב רַת אלאבו ההאמ ךָי זַא
 :רנרוב בק

 מ ןאנדאז תסכנ עימָנ תפנ השמב דנואדכו
 רַת אלאבו ההאמ ךִי זַא אר לארשי ינב ַהנירנ
 :ריגב אר ןאשיא יאה םאנ באסו ראמשב
 יט לארשי ינב ןאנדאז תסכנ המה ץועב אר םיִוְלו
 םיול םיאהבו רינב םתסה הֹוהי הכ ןמ יארב
 :לארשי ינב םיאהב ןאנדאז תֶסֹכנ ַהַמַה ץועב אר
 הדומרפ רמַא ארוא דנואדכ הכנאננ הֶשמ ספ
 אר לארׂשי ינב ןאנדאז תֶסכנ ַהֵמֵה דוב
 = סח רב הנירנ ןאגדאז תסכנ עימנו :דרמש

 < זַא ןאשיא ןאנדש הדרמש יאה םסא הראמש
 תכיודו ראזה ודו תסיב רת אלאבו הָהאמ די
 : דנדוב רֿפנ הסו דאתֿפהו
 המ םיול :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 לארשי ינב ןאנדאז תסכנ עימָנ ץנעב אר
 רינב ןאשיא םיאהְב ץועב אר םִּוְל םיאהבו
 :םתסה היהְי ןמ דוב דנהאוכ ןמ ןָאזַא םיולו
 מ הסו דאהֿפהו תסיוד הידפ הראב רד אמַאו
 רַב הכ לארשי ינב ןאגדאז תַסֹכַנ זַא רַֿפנ
 ₪ ירס רַה יארב לאקתמ נפ :דנַא הדאיז םיל
 תסיב הכ סדק לאקתִמ קפאומ ארנָא רינב
 ח הידֿפ ךקנו :רינב דשאב לאקִּתַמ ךי הרינ
 ןרהַאב דנַא הדאיז ןאשיא זַא הכ ינאנַא

 = אר הָידֿפ דקנ השמ ספ :הדב שנארספו
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 ד 3 רארעא רפס אי רבדמב ולת
 הכ ינאסכ רב דנדוב הדאיז הכ ינאנָא זַא
 זאו :תֿפַרג דנדוב הדש אהנָא ַחָיִדְּפ םִוָל נ

 ראזה הכ אר דקנ לארשי ינב ןאנדאז תסכנ
 סדק לאקתמ קפאומ לאקתמ גנפו תצשו דציסו

 ָבֶסַח רב אר הִידֿפ דקנ השמו :תֿפַרְנ דשאב =
 רמַא אר השמ דנואדכ הכנאנג דנואדכ לוק
 :דאד שנארסְּפו ןרַהַאב דוב הדומרפ

 הבאב

 קהקב באטב אר :ןרהַאו השמ דנכאדכו א
 רָב יול ינב ןאימ זַא אר תֶהְק ינב באסַח : תפנ ג

 :ריגב ןאשיא יאבָא ןאדנאכו ליאבק ְבֵסַח
 הלאס האננפ את רת אלאבו הלאס יס זאג

 הכפ רד את דש תמדכ- לכאד הכרה
 הרד הבק נב תמדכו :דנכ ראכ עאמָתַנַא ג

 :דשאב סאדקַא לֶא סדק ראכ עאמחְנַא ַהַמַכ
 שנארספו ןרֲהַא דנכימ נוכ ודרא הכ ימאגנהו ה

 דנרואיב ןיאפ אר באנח ששופ הדש לכאד
 רכו :דננאשופב ןָאב אר תדאהש תובאתו ו

 יהמאנו דנארדנב יבָא זכ תסופ ששיפ ןָא
 ןַא יאלאב דשאב ידרננאל ןָא םאמת -הכ
 :דננארדגב אר שיאה תסד-בונ הדומנ ןָהפ

 דננארתסנב ידרונאל ַהמאָנ המדקת ןאנ זימ רבו +
 אה הסאכו אה קשאקו אה באקשפ ןָא רבו
 ימיאד ןאנו דנארדנב אר ינתכיר יאה הלאיפו
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 ד  דאדעא רֿפס אי רבדמב

 אהנַא רב זמרק ַהֹמאָו :דשאב ןֶא רב

 דננאשופב זכ תסופ ששופב ארנָא הדינארתסנ

 המאָנו :דננארדנב אר שיאה תסד בונו
 גארְנְו ײאנשור ןאדעמש התֿפַרג ידדונאל
 ףורט ימאמְתו שיאה יניסו שיאה ריגְלנו שיאה
 דננכימ שתמדכ אהנָאב הכ אר  שננור
 רד אר שבאכסַא ָהָמַהְו ארנָאו : דננאשופב
 יתסד - בונ רב הדראדנ זכ תסופ ששופ
 ידרוגאל ַהַמאָנ ןירז חבדמ רבו :דנראדנב
 דננאשופב זכ תסופ ששופב ארנָא הדינארתסנ

 ימאמתו :דננארדנב אר שיאה תסד- בונו
 סדק רד אהנָאב הכ אר תמדכ באבסַא
 ַהַמאָנ רד אר אהנָא התפרנ דננכימ תמדכ
 תסופ ששופב אר אהנָאו דנראדנב ידרונאל
 חבדִמו :דנהנב תסד-בוָנ רב הדינאשופ וכ
 ינאונרַא הָמאָג הדרכ ילאכ רַתְסָבאַב זַא אר
 הכ אר ׁשֵבאבסַא עימנו :דננארתסנב ןָא רב

 אה רַמְנַמ ינעי דננכימ ארנָא תמדכ אהנָאב
 ַהֵמַה אה הסאכו אה זאדנַא-ךאכו אה לאגנגו
 רבו דנּדנב ןא יור רב אר הבדמ באבסא

 תסד - בונ הדינארתסנ זכ תסופ ששופ ןָא
 שנארספו ןֹרַהַא ןוו :דננארדנב אר שיאה
 ןדינאשופ זַא ודרא ןדרכ כ םאגנה רד
 רעב דננש גראפ סדק באבסַא ימאמתו סדק
 דנַײאיב ןָא ןתשאדרַב יארב תֶקְק ןאֹרַסְּפ ןאזַא
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 ד  דאדעא רפס אי רבדמב חלת
 אשנ |

 דנרימב אדאבמ דניאמננ סמל אר סדק אמא
 ינב למה עאמַתְנָא ַהַמַכ זַא אה יג ןיא
 ןהאכ ןרַהֶא ןַּב רֶזעְלא תעידוו :דשאביכ תֶהְק
 הידהו ובשוכ רוכבו ייאנשור תהנב ןנֹור

 ימאמת תראטנו חסמ ןנורו ימיאד יִדרָא
 -תסַא ןֶא רד הננָא רַה אב דשאבימ ןכסמ
 : שבאבסַא זַא האוכו סדק זַא האוכ

 : תפנ הדרכ באטכ אר ןרַהַאו השמ דנואדכו ז

 עטקנמ שול ןאימ זַא אר ןאיִתָהְק ליאבק ׁטְבַס
 דייאמנ ראתפר ןיננ ןאשיא אב הכלב : דיֹואסַמ ש

 הדנז דנא ךידזנ סאדקַא לֶא סדקב ןִונ את
 = ןֶא .לכאד שנארספו ןרָהַא .דנרימנו דננאמב
 למחו תמדכב אר ןאשיא זא ךי רַהו דנושב

 ןדיד תֶהְנב ןאשיא אמַאו :דנראמנב דוכ כ
 = ; דנרימב אדאבמ דנושנ לָכאד סה יהטְחל סדק

 :Sw פ..פ :פ
 בג .הררכ באטכ אב :השמ דנאדכו ₪

 ןאדנאכ בסח רב זינ אר ןושרַּנ ינב באסח

 הלאס יס וַא :רינב ןאשיא ליאבק אבָא
 אר ןאשיא הלאס האננפ את רת אלאבו
 המיכ רד את דש לכאד הכרה ראמשב

 ןיא : דיאמנב תמדכו דזאדרפב לגשב עאמַתְנָא דנ
 קרב הד ןושרנ ינב ליאבק תמדכ תסַא

 < ַהמָכו ןֵכסמ יאה רינת הכ :למחו יראדג ה
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 טלת ד רדאדעא רפס אי רבדמב

 אשנ

 זכ תסופ ששופו ןֶא ששופ אב אר עאמַתְנָא

 המָיַּכ הזאורד הדרפו תסא ןָא יאלאב רב הכ
 פ ןֶחצ יאה רינתו :דנראד רב אר עאמַתְנָא
 כמ שיפ הכ ןֶחצ הזאורד לכדמ הדרפו
 אהנָא יאה באנטו תסא חבֹדמ ףארטַאְבו
 אהנָאב הָנֹרַהו אהנָא תַמדַכ באבסַא המה
 טימאמתו :דננכב ןאשיא דוש .הדרכ דיאב

 - תמדכו "למה כה .רב ןושרפ = סמ
 עימנו דושב וא ןארספו ןרָהַא ןאמרפב ןאשיא
 תעידו ןאשיא רב אר ןאשיא יאה למָח .

 =: ןושרג ינב ליאבק תמדכ תסא ןיא :דיראדנ
 תסדב ןאשיא תראשנו יעאמתְנַא המוַכ רד
 :דשאב ןַהאֹכ ןרתא ןֶּב רֶמְתיִא
 = יאבָא ןאדנאכו ליאבק ַבסַח רַב אר יִרְרַמ ינבו
 ל את רת אלאבו SS יס זַא :ראמשב ןאשיא
 את דוש לָכאד תמדכב הכרה הלאס האגנפ
 אר ןאשיא דיאמְנב אר עאמתנַא המוכ ראכ
 א רד ןאשיא למַה תעידו תסא ןיא :ראמשב

 עאמַתְנֲא ַחְמיִּב רד ןאשיא תמדכ ימאמת
 שיאח ןותסו שיאה דנב תשפו ןכסמ יאהתכת
 + יאפו ןחַצ ףארטא אה ןותסו : שיאה הנאפו
 אהנָא יאה באנטו אהנָא יאה ךימו אהנָא יאה
 תמדכ ימאמתו אהנָא באבסא ַהָמַה אב
 אר ןאשיא למח תעידו באבסַא ספ אהנָא
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 ד  דאדעא רפס אי רבדמב

 אשנ |
 כב פא ןץא :דוכ באסח אה םאנב

 ןאשיא תמדכ ימאמת רד יררמ ינב ליאבק
 ֶּב רָמְתִא תסד רז עאמְתְנָא ַהַמְיִכ רד
 :ןהאכ ןרַהַא
 אר תֶהָק ינב תעאמָנ ןארנרסו ןרהאו הָשמו
 : דנדרמש ןאשיא יאבָא ןאדנאכו ליאבק בסַח רב
 הלאס האְננפ את רַת אלאבו הלאס יס זא
 ההמיכ רד את רשימ לֿכאד תמדכב הכרה
 ןאשיא ןאנדש הדרמשו :דוש לונשמ עאמַתנַא
 . דצ תֿפַהו ראזה וד ןאשיא ליאבק בסַח רב
 ןאנדש הדרמש דננאניא :דנדוב רֿפנ האננפו
 ראכ עאמַתְנֲא ָהַמיִכ רד הכרה ןאיִתָהק ליאבק
 בסח רב אר ןאשיא ןרַהַאו השמ הכ דרכימ

 דוב הדומרפ השמ הטסאוב דנואדכ הָננָא

 : דנדרמש
 ליאבק בסח רב ןושרַג ינב ןאנדש הדרמשו
 = אלאבו הלאס יס זַא : ןאשיא יאבָא ןאדָנאכו
 לכאד תמדכב הכרה הלאס האננפ את רת
 :דנכ ראכ עאמַתְנָא ַהַמִכ רד את דשימ
 ליאבק בסת רב ןאשיא ןאנדש הדרמשו
 יסו דצששו ראזה וד ןאשיא יאבָא ןאדנאכו
 ליאבק ןאנדש הדרמש דננאניא :דנדוב רֿפנ
 ראכ עאמתְנֶא ָהַמְיִכ רד הכרה ןושרָנג ינב

 ָבַסַח רַב אר ןאשיא ןרַהַאו השמ הכ דרכימ
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 אמת ה : ד: דאדעא רבס א. רבדמב

 אשנ

 ןאנדש הדרמשו .:דנדרמש דנואדכ ןאמרפ

 ןאדנאכו ליאבק בסח רב יִרְרְמ ינב לנאבק
 את רֶת אלאבו הלאס יס זַא :ןאשיא יאבָא
 את דשימ לֿכאד תמדכב הכרה הלאס האננפ
 הדרמשו :דנכ ראכ עאמסנַא - המיכ רד
 הס ןאשיא ליאבק בסח רב ןאשיא ןאנדש
 הדרמש דננאניא : דנדוב רֿפנ תסיודו ראזה
 ןרַהַאו השמ הכ יררמ ינב ליאבק ןאנדש
 הָטְסאוב דנואדכ הָננָא בסח רב אר ןאשיא
 הדרמש עימָנ :דנדרמש דוב הדומרפ השמ

 לארשי ןארורסו ןרָהאו השמ הכ םִול ןאנדש
 יאבָא ןאדנאכו ליאבק בסח רַב אר ןאשיא
 רת אלאבו הלאס יס זַא :דנדרמש ןאשיא
 את דשימ לכאד הכרַה הלאס האננפ את
 המיֵכ רד אראה למה ראכו תמדב ראכ
 תֶׁשֵה ןאשיא ןאגדש הדרמש :דנכב עאֿמַתְנַא

 בסח רב :דנדוב רֿפנ דאתשהו דצנאפו ראזה
 קפאומ םסָכרַה השמ טסנתב דנואדכ ןאמרֿפ
 דנואדכ הכנאננו דש הדרמש שלמחו שתמדכ
 אר ןאשיא וא דוב הדומרפ רַמַא אר השמ |

 : ררמש

 ה באב

 :תפג הדרכ באטכ אר הֵׁשֹמ דנואדכו
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 אר ץורבמ הכ אמרֿפ רמא אר לארׂשי ינב
 סננ תֶיִמ זא הכרהו דראד ןאיַרְג הכרהו
 ככ האוכ :דננכ נארכא רדרא וא רוש

 זא ןוריב דייאמנ נארכַא אר ןאשיא ןַז האוכו

 יודרא את דײאמנ נארכַא אר ןאשיא ודרא
 ןכאס ןאשיא ןאימ רד ןמ הב יײאָנ אר דוב

 דנדרכ ןיננ לארשו ינבו :דנזאסנ סֶנָנ םתסה
 דנדרַכ נארכַא ודְרא זַא ןוריב אר ןאסכ ןָאו

 לארשי ינב דוב התפנ הֶשמב דנואדכ הכנאנג
 : דנדומנ למע רוט ןָאב
 ינב :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 םאדכ רהב ינז אי ידרמ האגרה ונב אר לארשי
 דנואדכב הדש בָכִתְרמ ןאסנא ןאהאננ עימנ זַא
 האננָא :דוש םרנמ ץכש ןָאו דורו תנאי
 דיאמנב ףארַתעֲא תסַא הדרכ הכ אר יהאננ
 ארנָא סמכו דיאמנ דר אר דוכ םרָנ לצַאו
 שם וא ברב הכי יסכב הדרכ דיזמ ןָא רב
 לכ אר סכ ןָא רנאו :רהדב תסא הדומנ
 האננָא דוש הדאד ואב םרנ ָהִד הכ דשאבנ

 דושימ הדאד דנואדכ יארְב הכ ימדנ היד

 הראפכ ןוק רב היאלע דוב דהאוכ ןהאכ ןָאזַא
 ₪ הת :דשימ הראפכ ו הראב רד ןֶאב הכ

 ינב תאפוקומ המה וא ינתשארפא הִידַה

 = :דשאב וא ןָאזַא דנרוָאמ ןהאכ דזנ הכ לארשי
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 גמת ה  דאדעא רפס אי רבדמב

 אשנ

 ו חָנרַהְו דוב דהאוכ וא ןָאזַא סכרה תאפוקומו

 = :דשאב וא ןָאזא רהדב ןהאכב יסכ הכ
 .ינב :תפג הדרכ באטכ אר השמ  דנואדכו
 האנרַה ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי
 :דזרו תנאיכ וב התשנרַב וא זַא יסכ וז
 'ֹזַא ןיאו דוש רַתְסְבִמַה וא אב רניד ידרמו
 ןָא דשאב רותסמו הדישופ שרחוש ןאמשְנ

 דשאבנ ידקאש וא רב רנַאו דשאבימ סננ ןז
 "רב תרָיַג ַחורו : דושנ ראתפרנ לעפ ןיע רדו
 סננ ןז ןָו דש רוינ דוכ ןובו דיאיב וא
 ןזבו דִיֶאיִב וא רַב תרנ ור אי דשאב הרש
 יט ספ :דשאב הדשנ סננ וז ואו דש רויג דוב
 תַהְנבו דַרוָאיִב ןקאכ ךונ אר דוכ ןז דרמ ןֶא
 דרוָאיב ןיֹונ דרָא ַהֿפיֵא רשע ךִי הָיְדַה יארב וא
 ארז דהננ .ןא רב :רדנכו דתרנ ןַא רב ןבוו

 הכ ראגדאי ַָהיִדהה תסא תַכֿג הידה הכ
 = ךירזנ ארוא ןהאכו :דרוָאימ דאיב אר האנג
 ןהאכו :דראד אפ רָב דנואדכ ךוצחב הדרוָא
 ןהאכו דרינב ןילאֿפס ףךט רד סדקמ בא
 דשאב ןנסמ ץמז רב הכ יראבנ זַא ירדק
 רוצחב אר וז ןהאכו :דשאפב בָא רב התֿפרנ
 זאב ארוא רס ומ התשאד אפ רב דנואדכ
 תרינ הדב הכ אר ראנדאי הידהו  דנכ
 יִלֵת בָאּו דראדגב ץ ןֶא תסד רַב דשאב

445 

 ןצ

=) 

3 

 ח -



- 

 ה דאדעא הרפס אי רבדמב דמת

 זמי

 \נ

 As כ

 i= כ

nz 

 מ

 אשנ

 םסק ןזב ןהאכו :דשאב ןהאכ תסד רב תנעל
 רַתַסָבִמַה ות אב יסכ רַנָא דיונב ווב הדאד
 רהוש וַא ריֿג יסכב תסאננ וסב רנַאו הדשנ
 תגעל ךלת בָא ןיא זַא ספ יהתשננ רַב דוב
 דוכ רקוש זַא רינב רנַא וכילו :יוש ארבמ
 תרהוש וא רִיֿנ יסכו יהדש סננ התשנ רב

 ןַהאֹכ האננָא :תסא הדש רתסבמה ות אב
 דוונב ןזב ןהאכו דהדב תנעל םסק אר ןז
 תנעל דרומ תמוק ןאימ רד ארת דנואדכ
 טקאס ארת ןאר דנואדכ הכניאב דזאסב םסקו
 תנעל בָא ןיאו :דנאדרג ךֿפתנמ ארת םכשו
 ךפחנמ ארת םכְׁש הרש לָכאד ות יאְׁשְהַא רד
 ןימָא דונב ןז ןָאו דזאסב טקאס ארת ןארו
 יראמוט רד אראה תעעל ןיא ןהאכו : ןימָא
 :דנכ וחמ ךלת בָא רד אר אהנָאו דסיונב
 בָא ןָאו דנאשונב ןזב אר ךלת תנעל בָא ואו
 :דש דהאוכ ךלת הרש לֿכאד וא רד תנעל
 התפרג ןז תסד זא אר תריֿנ הידה ןהאכו
 ארנָאו דנאבנגב דנואדכ ךוצהב אר הידַה ןָא

 .היהה זַא יתשמ ןחאכו :דרוָאיב חַבְדִמ דזנ
 חַבֹלִמ רב ארנָא התפרג ןָא יראגדאי יארב
 :דנאשונב ןזב אר בָא ןָא ןָא זַא דעבו דנאזוסב
 השש סננ רנַא דינאשונ ואב אר בָא ןונ
 .ַבָא ןָא דשאב הדיזרו תנאיִכ דוכ רהושבו
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 המת ו ה  דאדעא דפס אי רבדמב
 ו

 אשנ

 םכשו דש  דהאוכ ךלַת הדש וא לכאד תנעל
 ןָאו דידרנ דהאוכ טקאס וא ןארו ךפתנמ וא

 :דוב דהאוכ תנעל .דרומ דוכ םוק ןאימ רד ןז
 האגנַא דשאב רהאט הדשנ סננ ןז ןָא רנַאו
 תסַא ןיא : דייאז דהאוכ דאלוא הדש ארבמ
 רב דוכ רקוש זַא ןז הכ ימאננה תרָיג ןונאק
 ל הכ ימאגנה אי :דשאב הרש סננ התשנ
 דוש רּויֿג שנז רבו דִיאיִב דרמ רב תריֵנ חור
 דראדב אפ רב דנואדכ ךוצחב אר ןז האננָא

 וא הראב רד אר ןונאק ןיא ימאמת ןהאכו
 ארבמ האנג זַא דרמ ןָא ספ :דראד ארגא

 : דוב דהאוכ למחתמ אר דוכ קאנג -ןזו דוש

 ו באב

 א :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי ינב
 הרידנ .הדנ רגעי ץאכ כח ןז או בנם
 : דיאמנ ץיצכת דנואדכ יארב אר דוכו דנכב
 הכרסו דזיהרפב תארָכסמו בארש זַא האננָא
 ריצע גיהו דשוננ אר תארכסמ ַהַכְרסו בארש

 :דרוכנ ךשכ אי הזאת רוננַאו דשוננ רוננַא

 זא הכ יג רה זַא שציצכת םאיא םאמתו

 תסופ את התסַה זַא דש התכאס רוננַא ךאת
 ה הרתסא וא ץיצכת רדנ םאיַא םאמתו :דרוכנ
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 ו דאדעא רפס אי רבדמב ומת
 ה אשנ

 הכ .יואה זר יאצקנַא אתו דיאינ וא רס רב
 תסַא הדומנ ץיצכת דנואדכ יארב אר דוכ

 דנלב אר דוכ רס ומ יאה סינ הדש סדקמ
 יארב אר דוכ הכ ייאה זור םאמתו :דראד

 תַיימ ןדב ךידזנ תסַא הדומְנ ץיצכת דנואדכ
 ףהאוכו רדארבו רדאמו רדפ יארְב :דואינ

 סם אר ןתשיוכ דנרימב הכ ימאגנה דוכ

 יו רס רב שיאדכ ץיצכת. הכ אריז דזאסנ
 יארב שציצכת יאה זור ימאמת :דשאבימ

 'אתעֿפד יסכ רנאו : דוב דהאוכ סדקמ דנואדכ מ
 23 אר דוכ רס ספ דימב וא דזנ ןאהנאנ
 סתפה זור רד ינעי דשארתב שיוכ תראהט זור

 התכאפ וד םתשה זור רדו : דשארתב ארנָא

 03 רהב ןקאכ דמ .רתובכ הנונ וד אי
 ינאברק יארב אר יכי ןהאכו : דרואיב עאמֲתְנֲא
 הדינארדנ ינתכוס ינאבדק יארב אר ירנידו האננ
 תיימ בבסב הָננָא זַא דיאמנ הראפכ יו יארב
 סידקת זורנָא רד ארוא רסו תסא הדרכ האננ
 יארְב אר דוכ ץיצְכַת יאה זורו : דיאמנ
 הנירנ ָהְּבַבו דיאמנ ץיצכת (ֹונ זַא) דנואדכ
 זור ןכיל דרואיב םרנ ינאברק יארב הלאסכי
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 |. שציצכת הכנונ דוב דהאוכ טקאס לווא יאה
 ; :תסא הדש סִננ

 ץיצכת יאה זור ןוָנ הרידנ ןונאק תסַא ןיא *
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 זמת ו דאדעא רפס אי רבדמב

 | אשנ

 הזאורד דזנ ארוא האננָא דוש םאמת וא
 יי אר דוכ יִנאברקו :דנרואיב עאמַתְנָא ַהמיב

 הנירנ הרב ךי .ינעו דנארדנב דנואדכ יאהב

 ַהְּרַב ךיו ינָתְכוס ינאברק תהנב בעיב הלאסבו |
 האנג ינאברק ַתַהנב ביעיב ָהלאסכי הדאמ .

 = וט ךפ :יתמאלס המיבד תהנב בעיב ןוק דיו
 םרנ דְרֶא יאה הַדְרַנ ונעו ריטפ ןאנ דבס
 חסמ ריטֿפ יאה ץרקו ןנֹור אב הרש התשרֶס
 הידהו אהנַא ידרא הידהו ןתר אב הדש
 ₪ דנואדכ ךוצחב אר אהנָא ןָהאכו : אהנָא ינתכיר

 ינתכוס ינאברקו האנג ינאברק הדרוַָא ךודזנ

 י ריטפ ןאנ דבס אב אר גוקו :דנארָדנב ארוא
 דנארדנב דנואדכ יאְרְב יתמאלס ָהֶחיבד תהנב
 ארוא | ינתכיר הידקו ידְרָא הידה ןהאכו
 יח אר ..דוכ ץיצכת :ךס הרימיואו ארנב

 רק יומו דשארתב עאמתנַא מכ רד דמ
 הכ ישתֶא רַב ארנָא התֿפרנ אר דוכ ץיצכת

 = ןהאכו :דראדנב תסא יתמאלס התיבד ריז
 הדרג ךִי אב אר גוק הדש ןאיִרַב תסדרס
 ארנָא התפרג ריטפ ץרק ךיו דבס זא ריטפ
 שציצכת רק ןדישארת זַא דעב הרידנ תסד רב
 כ הידה תהגנב אר אהנָא ןהאכו :דראדנב
 אב ןיא דנאבנגב דנואדכ ךוצחב ינדינאבננ

 ןהאכ יארב ינתשארפַא ןארו ינדינאבנג הס
aa? | .447  



 ז ו דאדעא רפס אי רבדמב חמת
 אשנ

 | :דשונב בארש הרידנ ןָא זַא דעבו תסַא סדקמ
 : ןונאקו דנכב רדנ הכ יהרידנ ןונאק תסַא ןיא יט

 דנואדכ ןיארְב דוכ ץיצכת תהְנב הכ נאבק

 ןאב שתסד הַגנָא רב הואלע דנארדנב דיאב
 - ןיננמה דשאב הדרכ הכ ירדנ קפאומ דסרימ
 . כב .דיאכ דוכ .ץיצכת .ןונאק .בסח רב
 ןרקא :תֿפנ הדרכ באטב אר הַשמ דנואדכו =

 ינב רוטניאב וגנב הדרכ באטכ אר שנארספו
 :דיונב ןאשיאבו דיהד תַכָרַב אר לארשי

 : דיאמנ תשפאחמ ארתו דַהְד תכרב ארת הְוהְי דנ
 רבו דואס ןאבאת ות רַב אר דוכ יור הָוהְי הכ

 : רכב .תמהב נחת

 ארתו דזארֿפַא רב ות רב אר דוכ ור הֹוהְימ
 :דשכב יתמאלס
 ןמו דנראדנב לארשי ינב רַב ארַמ סאנוס

 :דאד םהאוכ תָכְרַב אר ןאשיא

 ז באכ

 ןתשאד אפ רב זַא השמ הכי. ימר הדו א
 קידקתו הדומנ חסמ ארנָאו הדש גראפ ןכסמ
 אב אר חבדמו אר שבאבתַא ימאמתו הדרכ

 הדומנ סידקתו הדרַכ הסמ שבאבסַא ימאמת
 יאבָא ןאדנאכ יאסַאורו לארשי ןארורס :דוב ג

 שאבסַא יאסַאור אהניאו דנדינארדנ הידה ןאשיא
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 טמת ז  הארעא רפס אי רבדמב

 אשנ

 התשאמנ ןאנרש .יהדרמש -רַב - ףּכ הנקוב
 ךוצהב דוכ הידה תהנב ןאשיא ספ :דנדש

 הדזאודו הדישופ רס הבארע שש דנואדכ

 רורס וד יארב הבארע ךִי ינעי דנררַוָא ןאנ
 יור שיפ אר אהנָאו ואנ ךי ירֿפנ רַה יארבו
 באטכ אר השמ דנואדכו :הנדרוא .ןכסמ

 ה את ריגב ןאשיא זַא אר אהניא : תפנ הדרכ

 ראכב עאמתַנָא ַהֵמְיַכ ַתַמָדַכ ןדרוָא אָנב יארְב
 שתמְדְכ הזאדנאב סכרהב םיול הבו דִיֶא
 ואנו אה הבארע השמ ספ :אמנ םילסת

Lo) 

- 

- 

 :דומנ םילסַת םיולב אר אהנָא התפרג אראה
 ןושרנ.-ינב הב .ךאג ראדה  הבארע הד
 :דומנ םילסת | ןאשיא ַתַמְדֹכ הואדנַאב
 יררמ ינב הב ןואנ תשסו הבארע .ראהנו
 ןֶּב רַמָּתִא תסדב ןאשיא ַתַמְדַכ הואדנַאב

 פ ינב הב אמא :דומנ םילסת ןהאכ ןרָהא
 קלעתמ סדק תמדכ אריז דאדנ יה תהק
 רב דוכ שוד רב ארנָאו דוב ןאשיאב

 רד הָבדֹמ ךרבת תהנב ןארורסו : דנתשאדימ |

 ןארנרסו דנדינארדנ הידַה ןָא ןדרכ חסמ זור
 :דנדרנַא הבדמ שיפ אר דוב הידה
 הר רד רורס רה הכ יתפנ השמב דנואדכו <

 הַבְּדִמ ךרבת תַהְנב אר שיוכ הידה דוכ הבונ
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 ב

| 
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 + בדנימעןְּב .ןושחנ לּוַא תכ רדו :הנארדנב 7
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 ז דאדעא רפס אי רבדמב
 | אשנ

 :דינארדנ אר דוכ | היִדַה הדוהי טבס זַא
 ךצ שנה הכ דוב הרקנ קבט ךי וא הידהו
 לאקִתַמ דאתֿפַה הרקנ ןנל ךיו דוב לאקתַמ יסו
 זא רפ אהנָא יוד רה הכ סדק לאקתָמב
 תהנב דוב ןנוה אב הדש שטולכמ םרנ דרָא
 רפ לאקתֶמ הד אלט קשאק ךיו :ידרֶא הָידה
 הרב ךַו תק דו ןאונ ואנג ךוו :רוכב זַא
 ךו :גנתכוס ינאברק תהנב הלאסכי  הנירנ
 הְחיבד תהנבו :האנג ינאבכק תהנב רנ זב

 = גנפו רנ זב ננפו נוק נפו ואנג וד יִתמאלס

 ןושחנ ַהָידהַה דוב ןיא הלאסכי הנירנ ַהֶּרב
 : בֶדָנמע"וָּב
 רכששי רורס רעיצדוָּב לֵאנתנ םווד תר רדו
 הי במארדנ וא הכ יהידהו + דינארדג הידה
 לאקִתַמ יסו דצ שנק הכ דוב הרקנ קבט
 קפאומ לאְקְּתַמ דאתֿפַה הרקנ ןנל ךיו דוב
 םרנ דךְרֶא זַא רפ אהנָא יוד רה סדק לאקתמ
 ךיו :ידְרַא היִדה תהנב ןנה אב טולכמ
 ךו :רוכב זַא רפ לאקתמ הד אלט קשאק
 הלאסכי ַהְנרנ הרב דיו נק דיו ןאונ ןאג
 תרופ רנ וב הו :ינתכוס ינאברק תהנב
 וד יתמאלס החיבד תַרנבו :האנג ינאברק

 הנרנ הרב ננפו רנ זב ננפו נוק גנפו ואנ
 :רעּוצךןְּב לֵאְנַנ ָהיִדִה דוב ןיא * הלאסבנ
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 אנת ז  דאדעא רפס אי דבדמב

 .אשנ |

 ינב רורס ןלַחְוַּב בָאְלֶא םֹוָס חתר דדו

 דַצ שנה הכ הרקנ קבט ךָי וא הָידה :ןלובז
 לאקֶתַמ דאתפַה הרקנ ןנל ךַו דוב לאָקִתַמ יסו
 זַא רפ אהנָא יוד רַה סרק לאקתמ קפאומ
 : ידרָא הידח תחנב ןנור אב טולכמ םרנ דְרֶא
 :רוכב זא דפ לאקתמ הד אלט קשאק ךיו
 הלאסכי הנירג הרב ךיו נוק דיו ןאוג ןאנ דוו
 תקנְּב רג 13 ךױו ?רנתכופ .רנאבר> .תקנב
 וד יתמאלס ַהָחיבד ָתַהְנבְו : האנג ינאברק

 רכ

 הכ

- wu 

- uw 

 uw ב

 ש ₪

 הנירנ ָהְּבַּב ננפו רנ זב ננפו ןוק ןנפו ןאנ
 :ןלַח ןֶּב בָאִלֶא הידַה דוב ןיא .הלאסכנ
 ינב רורס רִיאיַדְׁשְרָּב רּוציִלַא םראהָנ ור רדו

 שנ הב הרקנ קבט ךִי וא  הָיִדַה :ןֵבּואְר
 דאתפה הרקנ ןנל ךַו דוב לאקתֶמ יסו דַצ

 אהנָא יוד רה סדק לאְקְתְמ קפאומ לאְקְתִמ
 תהנב .ןנור = אב. טולכמ סרנ .ךרֶא וא רב
 רפ לאקִתַמ הד אלט קשאק דיו :ידְרֶא הידה
 ָהְרַב ך נוק ךפ ןאונ ואב ךו::רוכב א

 ' זב ךװ :ינתכוס ינאברק תהנב הלאסכי הנירנ
 יתמאלס הָחיבד תהנבו :האננ ינאברק תהנב רנ
 הנירנ הרב ננפו רנ זב נפו נוק ננפו ואנ וד

 :רואיַרׁשןְּב רּוציִלֶא היִדה דוב ןיא * הלאסכי
 ינב רורס יִדשירּוצדַּב לאיִמְלש םננפ הר רדו
 שנו הכ הרקנ קבט ךִי וא הידה :ןשעמש
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 ז  דאדעא הרפס אי רבדמב בנה

 הל
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 אשנ

 דאתפַה הרקנ ןנל ךיו דוב לאקִּתַמ יסו דצ
 אהנָא יוד רה סדק לאקתמ קפאומ לאקתמ
 ההנב ןנור אב טולכמ םרנ דרַא וא רפ
 לאקתַמ הד אלט קשאק ךױ :יִדְרֶא הידה
 קה תק ךיו ןאונ ואנ ךה :רוכב זא רפ

 :ינתכוס ינאברק תַהְנב הלאסכי ָהְניִרנ הרב
 החיבד תהנבו : האנג ינאברק תהָנב רנ זב דיו
 ננפו רנ זב נפו גוק ןנפו ואנ וד יתמאלס |

 לאימלש ַהָיְדַה דוב ןיא * הלאסכי ַהֵנירֵנ ַהֶּרב
 | : ידשירּוצדןּב

 ינב רורס לאעְרְְְּב ףסלֲא םשָש ור רדו
 הצ שגה הכ הכקנ קבט .ךי וא הידה :דנ

 דאתפה הרקנ ןנל ךװ דוב לאקתמ יסו
 אהנָא יוד רה סדק לאקְתָמ קֿפאומ לאְקְתַמ
 תהנב ןנור אב טולכמ םרנ דרַא א רפ

 לאקְתִמ הד אלט קשאק ךװ :ידְרָא היד
 ךר תק די ןאונ ואנ דיו ;  רוכב הא הפ

 :ינתכוס ינאברק תהְנב הלאסכי הנירנ ַהֶּרב
 החיבד תהנבו :האננ ינאברק תהנב רנ זב דו י
 נפו רנ זב ננפו נוק ננפו ןאנ וד יתמאלס .

 הְסלֲא הידה דוב ןיא * הלאסכי הנירנ הרב
 : לֵאיעְּדְּב
 רורס דּוהימעןְּב עֶמְׁשִלֲא םתפה זר רדו
 שנ הכ הרקנ קבט ךִי וא ידה :םירֿפָא ינב
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 ז דאדעא רפס אי רברמב
 - אשנ

 דאתֿפה הרקנ ןגל .ךװ דוב לאקּתַמ יסו דצ
 אהנָא יוד רה סדק לאקתמ קפאומ לאקַתמ
 תָהנב ןור אב שולכמ סרנ ררא וא רפ

 רפ לאקתמ הד אלט קשאק ךפ :ידרָא הידַה |

 הרב ךװ גוק דיו ןאונ ואג דו :רוכב א
 ךַו :ינתכוס ינאברק תַהָנב הלאסכי ָחנירנ

 החיבד תהְנבו :האנג ינאברק תַהְנב רנ וב
 ננפו רנ זב ננפו נוק ננפו ואנ וד יתמאלס
 עמְׁשִלֲא הָידה דוב ןיא * הלאסכי הנירנ הרב
 : דּוהַמַעְְּב
 רורס רּוצרֶדְּפְרַּב לַאילמג םתשה ור רדו

 הכ הרקנ קבט ךִי וא הידה :הֶשַנָמ ינב
 הרקנ ןנל ךױװ דוב לאְקְּתִמ יסו דצ שנה
 רַה סלק לאקתמ קפאומ לאקתַמ דאתפה
 ןנור אב :טולכמ םרנ ָךְרֶא זַא רפ אהנַא ווד

 הד אלט קשאק ךױ :ידְרָא הודה תחנב
 נוק דיו ןאונ ואנג ךיו :רוכב זא רפ לאקתַמ
 :ינֶתְבוס ינאברק תַהְנב הלאסכי הנירנ הרב דיו
 תהנבו :האננ ינאבהק ,תהנב הנ 3 דפ

 זב ננפו גוק ננפו ואנ וד יתמאלס החיבד

 חידה יהב ןיא 'הלאסכו הערנ הרב נפו רנ
 : רּוצהַדפְרְּב לַאילמנ
 :ןמָינב ינב רורס ינעֶדנ ןַּב ןֶדיִבא םהנ תר רדו
 יסוי דצ שנח הכ הרקנ קבט ךי וא הב
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 לאקִתַמ דאתפה הרקנ ןנל ךַו דוב לאקתִמ
 זא רפ אהנָא יוד רה סדק לאקתמ קפאומ
 :ידרָא הידה תחנב ןנןר אב טולכַמ םרנ דרָא
 :רוכב זא רפ לאקתמ ,הד אלט קשאק דיו

 | הלאסבנ הנירנ הרב דיו גוק ךינ ןאונ ואנ דיו
 תהנב רנ וב ךו :ינתכוס נאבךק ַתַהְנב
 ואג וד יתמאלס החיבד תֶהְנבו : האננ ינאברק
 ' הלאסכי ַהֵנירנ הרב ננפו רנ וב ננפו ןוק נפו
 :יִנעַדַּנְֶָּב ןֶדיִבִא הָיִדַה דוב ןיא
 :ןֶד ינב רורס יּבשיִמַעְדּב רעֲעַהַא םהד זור רדו
 לאקתמ יסו דצ שנ הכ הרקנ קבט ךִי וא הידה
 קפאומ לאקִתַמ דאתפַה הרקנ ןנל ךיו דוב
 םרנ דְרֶא זא רפ אהנָא יוד רה סדק לאקתמ
 קשאק ךיו :ידרָא הידה תהנב ןנור אב טולכמ
 ךיו ןאוָנ ןאנ ךיו : רוכב זַא רפ לאקתמ הד אלט
 ינאברק תֶהנב הלאסכי הָניִרנ הרב ךמ ןוק

 תַהְנבו : האננ ונאברק ַתַהָנב רנ וב ךיו :ינתכוס ע
 נפו רנ וב גנפו נוק ננפו ואג וד יתמאלס החיבד

 בע

 גע

 = זא רפ אהנָא יוד רה סרק לאקתַמ קפאומ .

 רֶזעיִחַא הָיַדַה דוב ןיא * הלאסכָי הנירנ הרב

 : יִּרשיִמִַע ןַב

 ינב רורס ןרכעדְּב לאיענַּפ סהדזאי זור רדו
 .דצ שנמ הכ הרקנ קבט די וא הידה :רשֶא

 לאקַתמ דאתפה הרקנ ןגל דיו דוב לאקתמ יסו
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 הנת }  דאדעא רפס אי רבדמב

 אשנ

 : ידְרֶא הידה תהנב ןנור אב טולכמ םרנ דרֶא
 :רוכב וַא דפ לאקְתמ הד אלט קשאק ךויו

 הלאסכְי הנירנ ַהְּכַב ךװ נוק דיו ןאונ ואנ דיו
 ינאברק תהנב רנ וב ךַו :ינתכוס ינאברק תהְנב
 נפו ואנ וד יתמאלס ָהָמיבְד ָּתַהְנבו :האנג
 ןיא * הלאסכי ָהְנירנ ָהְּרַב ננפו רנ וב ננפו ןוק

 :ןֶרְכָעְְְּב לֶאיִעְנּפ הָיִדַה דוב
 ינב רורס ןֶנִעְְוַּב עַריִחֶא םהדזאוד זר רדו

 יסו דַצ שנו הכ הרקנ קבט די וא הידה :יִלַּתפנ
 קפאומ לאקתמ דאתפה הרקנ ןנל דיו דוב לאקתמ
 םרַנ ַדרָא זא רפ אהנָא יוד רַה סדק לא

 קשאק דיו : ידִרָא הידח תחְנב ןנור אב טולכמ
 ןאוָנ ואנ ךיו :רוכב זא רפ לאקתמ הד אלט

 ינאברק תַהְנב הלאסכְי .הנירנ חרב ךפ וק דו
 : האננ ינאברק תַהָנב רנ וב ךּו :ינתכוס

 ננפו גוק נפו ןאנ וד יתמאלס ַהַחיבֹד תַהְנבו +
 דוב ןיא *הלאסכי ַהנרנ הרב נפו רנ ב
 : ןְנעֶ-ןֶּב עריחא ָהיִדה
 הסמ .תכ וו 31 חבדמ ךרב ּרת- דוב  ךןיאי

 הדזאוד לארשי ןארורס ָבנאָנ זַא דוב הדש
 קשאק הדזאודו הרקנ ןנל הדזאודו הרקנ קבש
 רהו לאקתמ יסו דַצ הרקנ קבט רַה :אלטי
 ראזה וד ףורט הרקנ ימאמת הכ דאתפה ןנל
 :דוב סדק לאקתמ קפאומ לאקתַמ דצ ראהָגו
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 ח ז דאדעא רפס אי רבדמב  ונת
 | ךתלעהב

 הד םאדכ רה רוכב זַא רפ אלט קשאק הדזאודו מ
 יאלט ימאמת הכ סדק לאקתַמ קפאומ לאקתמ
 ימאמת :דוב לאְקְתַמ תסיבו דצ אה קשאק
 ואג הדזאוד ינתכוס ינאברק תהְנב ןאואנ
 הלאסכי הנירנ הרב הדזאודו תק הדזאודו
 ַתַהָנב רנ וב הדזאודו י אהנָא יִדְרֶא הידה אב

 החיבד תהָנב ןאואנ ימאמתו : האנג ינאברק הפ

 תצשו נוק תצשו ןאנ ראהנו תסיב יתמאלס
 דוב ןיא :הלאסכי הנירנ הרב תצשו הנ וב
 : דוב הדש חסמ הכנָא זַא דעב חברמ ךרבת

 את דש לכאד עאמתנא המיכב השמ ןונו ₪
 הכ דינשימ אר לוק האגנָא דוג ןכס מ אב
 תובאת רב הכ תמחר ןסרכ יאלאב זא
 ןככ הב יבורכ וד ןאימ וא דוב תדאהש
 :דומנימ םלכת וא אב ספ תפנימ

 שב 5 .פ

 ה באב

 [ פג הדרכ באטכ .אר השמ דתאדכו א
 הג פאנד רגב וב הדרכ באטכ אר ןכהא ב

 [ קיפ גארנ תפה יזארפא רב אראה גארנ
 < ןנג ןרהא ספ :דהדב ײאנשור ןאד עמש ג

 | שיפ את תשארפא רב אראה ארנו דרכ

 | השמ דנואדכ הכנאנג דהדב ייאנשור ןאדעמש
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 ח | דאדעא רפס אי רבדמבה
 ךתלעהב |
 ןיא ןאדעמש תענצו :דוב הדומרפ רמָא אר

 לג את קאס זַא אלט יראכ ךרַנ זַא דוב
 הכ יהנמנ קפאומ דוב יראכ ךרנ שיאה

 ונת

ai 

 :.רוט ןימהב דוב הדאד ןאשנ השמב דנואדכ
 :תכאס אר ןאדעמש
 | םִוְל : תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 אר ןאשיא התפרנ לארשי ינב ןאימ וַא ארי
 ןאשיאב ןאשיא ריהטת תהנו :אמנ ריהטת
 רב אר האנג הראֿפכ ןָא אמנ למעט ןיננ
 הרתסא דוכ ןֵדַב סאמת רבו שאפב ןאשיא
 אר דוכ התסש אר דוכ תכרו דננארדנב
 ןָא .ידרָא הידחו ןאוָנ ואנו : דניאמנ ריהטַת

 ואנו דנרינב ןנה אב טולכמ םרנ דָרֶא ינעי
 סולו :רינב האננ ינאבְרק תהנב רניד ןאונ

 ימאמתו רואיִב ךידזנ עאמתנא הַמָיִכ שיפ אר
 אר םיולו :ןכ .עמנ אר לארשי ינב תעאמנ
 תסד לארשו ינבו רַואיִב ךידזנ דנואדכ רוצהב
 ןרהאו + דנראדנב .םיל רב אכ ךוכ אב
 דנואדכ רוצחב לארשי ינב ָבְנאָנ זַא אר םיִול
 אנב אר דנואדכ תמדכ את דנארדנב הידה
 רסק רב אר דוכ יאה תסַד סיילו :דנרואיב
 ינאברק תַהְנב אר יכי ותו דנַהנב ןאואנ
 יארב ינתכוס ינאברק תהנב אר ירנידו האנג
 הראפכ םִוְל תהנב את ןארדנב דנואדכ
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 חת דאדעא רפס אי רבדמב חנח
 ךתלעהב

 רב שנארספו ןרהַא שיפ אר םױלו :דוש *
 הידה דנואדכ יארב אר ןאשיאו ראדב אפ

 אדָנ לארשי ינב ןאיִמ זַא אר םױלו :ןארדנב ד
 עבו :דוב דנהאוכ ןמ ןַאזַא םיולו אמנ
 הְמִּכ תמדכ את דנָש לכאד םױל ןָאװַא
 אר ןאשיא ותו דנרוָא אָנב אר עאמַתְנָא

 | :ןארדנב הידה אר ןאשיא הדרכ ריהטת
 | ןמב לארשי ינב ןאיִמ ןַא ןאשיא הכ ארז =

 הדניאשנ רה ץנעבו דנַא הדש הדאד לכ-לאב
 לארשי ינב ןאנדאז תסכנ המה ץועב ינעָי סחר
 2 הפ ארז :םא התפרג דוכ יארב אר ןאשיא
 זא האוכ לארשי ינב ןאגדאז תסכנ עימנ
 יור רד דננמ ןָאזא םיאהב זַא האוכו ןאסנָא
 םדז רצמ ןימז רד אר ןאגדאז תֶסכנ עימָנ הכ

 ספ :םדומנ סידקת דוכ יארְב אר ןאשיא "
 לארשי ינב ןאגדאז תְסכנ קמח ץועב אר םיָל
 <  ןרהאב לארשי ינב ןאיִמ זַא אר םיולו :םתֿפרג
 לארשי ינב ַתַמְדַכ את םדאד שכשיפ שנארספו
 תַהְנבְו דנרוֶא אָנב עאמַתְנא המיכ רד אר
 לארשי ינב ןוָו דניאמנ הראפכ לארשי ינב
 ץראע לארשי ינב הב אבו דנא ךידזנ סדקב

 ינב תעאמנ ימאמהו ןרָהַאו השמ ספ :דושנ כ
 רה בפה רכב  דנדרכ ןיננ םיול הב לארשי
 =  רַמָא םיול ָהראב רד אר המ דנואדכ הֶננָא
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 טנת ט ,ח דאדעא רפס אי רבדמב

 ךתלעהב
 למע ןאשיאב לארׂשי ינב ןאננמה דומרֿפ
 הדרכ הראפכ דוכ האנג :ארב םיוְלו :דנדומנ
 אר ןאשיא ןרהאו דנתסש אר דוכ תכר
 יארב ןרַהַאו דינארדנ הידה דנואדכ רוצחב

 :דרכ ריהטת אר ןאשיא הדומנ הראפכ ןאשיא
 המיכ רד את דנדש לֿכאד סול ןָאזַא דעבו
 דוכ תמדכב שנארספו ןרהַא רוצחב עאמַתַנָא
 הראב רד אר השמ דנואדכ הכנאננו דנזאדרפב

 : דנדומנ למע ןאשיאב ןאנְנמַה דומרפ רמַא םְִל
 ןיא :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 הלאס ןנפו תסיב זַא הכ םַול ןונאק תסַא
 המיֵכ ראכ רד את דנוש לכאד רת אלאבו
 האננפ זַאו :דנושב תמדכ לונשמ עאמתנָא
 דעבו דנתסיא זאב ּתַמְדֹכ ראכ זא הלאס
 דוכ ןארדארב אב ןכיל :דננכנ תַמְדֹכ ןָאזַא
 לונשמ ןדומנ ינאב האננב עאמתְנַא המיכ רד
 אב רוט ןץדב דננכנ רעד יהמדכו מוש

 :אמנ למע ןאשיא תעידו הראב רד םיָל

 ט באב

 ןוריב זא דעב םור לאס לווא האמ רדו
 אר השמ דנואדכ רצמ ןימז זַא ןאשיא ןדמא
 ינב :תפנ הדרכ באטב ניס פנסצ ה
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 מ דאדעא רפס אי רבדמב
 ךתלעהב

 :דנרוָא אנב שמסומ רד אר חספ דע לארשי
 תקו רד  ארנָא האמ ןיא םהדראהָג זר רד

 המה בסח רב דירוָא אָנב שמסומ רד רצע
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 :דיראד לומעמ ארנָא שמאכחַא המהו שציארפ
 אר הספ הכ תפנ לארשי ינבב השמ ספ
 םהדראהנ ור רד אר תספו :דנרוא אנב

 עס יארחצ רד רצע תֶקַו רד לווא האמ
 השמב דנואדכ הָנרַה בסח רב דנרוָא אָנב
 למע :ןאננ לארשי ינב דוב הדומרפ רמָא
 וא הכ דנדוב ץאכשַא יצעב אמא :דנדומנ
 הר ןָא רד אר הספ הדש םננ ימדָא תִיימ
 דז הרנָא רד ספ דנרוא אנב דנתסנאותנ

 דנתפנ אריו ץאכשַא ןָאו :דנדמָא ןרַהַאו השמ

 ארָנ ספ םיתסה סְנָנ ימדֲא תיימ זַא אמ הכ
 רד שמסומ רד דנואדכ ינאברק ןדינארדנ זַא
 ןאשיא השמ : םיוש עונממ לארשי ינב ןאימ
 קח רד דנואדכ הננָא את דיתסיאב תפנ אר
 : םונשב דיאמרפ רמַא אמש

 ינב :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 זַא יסכ  רַנַא וגב הדרכ באטכ אר לארשי
 דוש סַננ תיימ זא אמש באקעַא זַא אי אמש
 אר הסב אדה"עמ :רשאב רוד רפס רד אי
 םהדראהְנ תר רד :דרוָא אנב דנואדכ יארב
 דנְרוִא אָנב רצע תקו רד ארנָא םווד האמ
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 אסת ט דאדעא רפס אי רבדמב

 ךתלעהב

 :דנרוכב ךלת יבסו ריטפ ןאנ אב ארנָאו
 ינאוכתסא ןָא זַאו דנראדגנ חבצ את ןָא זַא יזיְנ

 ארנָא חַסְפ ץיארפ עימָנ בסח רב דננכשנ
 דשאב רהאט הב יסַכ אמַא :דנראד לומעמ
 זאב חַסֶּפ ןדרנָא אנב זַאו דשאבנ רפס רדו
 .הכנוָנ דוש עטקנמ דוכ סוק וַא סכנָא דתסיא
 הדינארדננ שמסומ רד אר דנואדכ ינאברק
 דהאוכ למחתמ אר דוב ָהאנג ץכש ןָא תסַא
 ' דנימ אָוַאמ אמש ןאימ רד יבירג רנַאו :דש
 אָנב דנואדכ יארב אר חַסּפ הכ דַהאוכבו
 דיאמנ למע חספ םכחו הצירפ סח רב דרוָא
 יארב האוכ דשאבימ הצירפ ךַי אמש יארב
 - .1ןטותמ יארב האוכו בי
 ןכסמ רבא רש אפ רב ןכסמ הכ יחכ רה
 חבצ את בש זאו דינאשופ אר תדאהש ַהמוַב
 השימה :דובימ ןכסמ רב ׁשתֶא רטנמ לתמ
 רשנמו דינאשופימ ארנָא רבַא הכ דוב ןינְנ
 רב המיֿכ זַא רבַא האנרהו :בש רד שתֶא
 דנדרכימ גוכ לארשי ינב ןָא זַא דעב תסאכימ
 אננִא דשימ .ןבאס רבא הכ יאג רה במ

 דנואדכ ןאמרפב :דנדזימ ודרא לארׂשי ינב
 דנואדכ ןאמרפבו דנדרכימ גוכ לארשי ינב
 רב רבא הכ ייאה זור המה דנדזימ ודרא
 וו :דנדנאמימ וררא רד דובימ ןכאס ןכסמ .

461 HH JUD.-PERS. 

%- 2 

 וט

 וט

- 
4 

 חי

 טי



 ה כ ראדעאירפס אי הבדמב - בסת
 ךתלעהב

 - דומנימ ףקות ןכְסמ רַב ראיסב יאה הר רבא
 = דנתשאדימ האננ אר דנואדכ תעידו לארשי ינב

 םאיַא רבא תאקוא יצעבו :דנדרַכ ימנ וכו כ .

 = דנואדכ ןאמרפבו דנדנאמימ ודרא רַד דנואדכ
 םאש זַא רבא תאקוא יצעבו :דנדרכימ נוכ יל

 הב רבא הבצ תק רדו דנאמימ חבצ את
 חור רֵנַא אי דנדרכימ וכ האננָא תְסאכימ
 :דנדינוכימ תסאכימ רב רבָא ןוָנ דנאמימ בשו

 ןג כ

 הב הדומג ףקות ןכסמ רב רבא רדק רה

 <. דנדנאמימ ודא רד לארשי ינב דובימ ןָכאס ןָא
 : דנדינובימ תסאכימ רב ןוָנּו דנַדרַכ ימנ גוכו

 ו, ב

 דוב הדומרפ הָשמ ָהָטְסאְוב דנואדכ = הְננָא
 0 :דנתשאדימ האננ

 י כאב
 :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א
 = אר אהְנָא זאסב הרקנ יאנרכ וד דוכ יארְב ג

 . ַתַהָנב אר אהנָאו ןכ תסרד יראכ ךרָנ זא

 . :רבב ראכב ודרא ןדיִנוכו תַעאמנ ןדנאכ
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 נסת י דאדעא רפס אי רבדמב
 ךתלעהב

 : דזנ תעאמָנ ימאמת דנזאונב אר אהנָא ןונו
 י יכי ןונו :דנוש עמָנ עאמתְנַא ָהָמיִכ רדב ות
 יאה הראזה יאסַאורו ןארורס דנזאונב אר
 ה גְנַהֶא דזית ןונו :דנוש עמָנ ות ךזנ לארשי
 אנ קרשמ ףרטב הכ יאה הלחמ דיזאונב
 זית םווד ָהְבְתרַמ ןונו :דננכב גוכ דנראד
 בוננ ףרטב הכ ייאה הלחמ דיזאונב ;נְנהֶא
 ןאשיא ןדאד וכ תהגב דננכ וכ דנראד אנ
 תעאמנ ןדרכ עמנ תַהְנבו : דנזאונב גנַהָאדזית

  ןרָהַא ינבו :דיזאונמ גנַהֶא זית ןכיל  דיזאונב =
 אמש יארְב ןיא ידנזאונב אראה .אנרכ הנתכ
 ןונו :דשאב ידבַא הצירפ אמש יאה לסנ רד
 הכ ינמשד אב הלטאקמ יארְב דוכ ןימז רד
 אראה אנרכ דיורימ דיאמנימ ידעת אמש: רב
 יאדכ הֹוהי ,רוצהב ספ דיזאונב ננַהָאדזית
 ןאנמשד זאו דש דיהאוכ הדרנָא דאיב דוכ
 ידאש זו רדו :תפאי דיהאוכ תאנְנ דוכ
 דוכ יאה האמ לווַא רדו אה דע רדו דוכ
 חיאבדו ינתכוס יאה ינאברק רב אראה אנרכ
 רוצחב אמש יארְב את דיזאונב דוכ יִתַמאַלְס
 יאדכ הְוהְי ןמ דשאב יראגדאי אמש יאדכ
 | : םתסה אמש
 * לאס םווד האמ םתסיב תר רד רש עקאוו
 רַב תדאהש ָהַמיֵכ יאלאב זַא רבָא הכ םווד
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 |[ - י דאדעא רפס אי רבדמב דסת
 ; | ךתלעהב

 = זַא דוכ לחארמב לארשי נבו :דש התשאד *
 | | יארחצ רד רכַאו דנדרכ וכ יִנִס יארחצ

 = = דנואדב ןאמרפב לווא ןאשיאו : דש ןכאס ןֶראָפ =
 | מב הלחמ סלעו :דנדרכ נוכ הָשמ ָהָטְסאוב ד

 דש הנאור ןאשיא גאוֿפַא אב לװַא הֶדּוהְ
 לבו :דוב בדְניִמעְךֶּב ןשחנ וא נפ רבו וט

 רבו :רַעּוצְרְּב לאְנִתנ רֶָכשָשִי ינב טְבס נוֿפ יט

 ןכְסִמ ספ :ןלַחְּב בָאיִלֶא ןליבז ינב טבס ג י
 יִרְרַמ ינבו ןושרנ ינבו דנדרנָא ןייאפ אר

 םלעו :דנדרכ וכ דנדוב ןכסמ ןאלמאח הכ ח
 דש הנאור ןאשיא נאופא אב ןבואר הלחמ

 רבו :דוב רּואַדְׁשוָּב רּוצילֶא וא נפ רבו ש

 :יִּצָשירְוצְְְּב לאימלָש ןועמש ינב טבס ֿפ
 ספ :לֵאעּררְּב ףְסֹלֲא דָּנ ינב טס ָגוֿפ רבו כ

 דנדרכ וכ דנדוב סדק ןאלמאח הכ ןאיתחק
 רב אר ןכְסמ אהנָא ןאשיא ןדיסר זַא שיפו
 םירפַא ינב הלחמ םלע ספ :דנתשאד אפ
 וא גֹוֿפ רבו דש הנאור ןאשיא ןאוֿפַא אב
 ינב ׁטְבִס גֹוֿפ רבו :דוב דּוהימעהןַּב עָמָשיִלֶא
 ינב טְבַס וֿפ רבו :רוצהדפ-ןָּב לאילמנ הָׁשֹנַמ

 ינב הלחמ םלע ספ :ינֹועְדג-וְּב ןְדיִבֲא ןמְנְנְב הכ
 אב דוב אה הלחמ המה רכאומ הכ ןֶד
 רוֲעיִחַא וא .נופ רבו דש הנאור ןאשיא ןאוֿפַא

 רֶׁשֶא ינב שבק ;ופ רבו :דוב ידשיִמע-ןב =
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 הסת י דאדעא רפס אי רבדמב

 ךתלעהב

 מ ילָּתּפַנ ינב טבס ןֹוֿפ רבו :ןְרכֲעְוְּב לאעְנּפ
 ה לארׂשי ינב לַחארמ דוב ןיא :ןְנעדןְּב עַריִחַא
 :דנדרכ וכ ספ ןאשיא ןאופא אב
 = רדארב הכ ינידמ לאערדָ ְבָבֹה הב השמו
 דנואדכ הכ ינאכמב אמ תפג דוב הָשמ ןז
 אמשב ארנָא הכ תסא התפנ ןָא הראב רד
 איב אמ הארמה םינכימ ןוכ דישכב םַהאוכ
 רד דנואדכ הכנוָנ דומנ םיהאוכ ןאסְחֶא ותבו
 ל ארי וא :תסַא התפג וכינ לארשי הראב
 דוכ ןאדנאכבו ןימזב הכלב םִיָא ימנ תֿפנ
 * אריז ןכמ ךרת אראמ תפנ :תפר םהאוכ

 ינאדימ ארחצ רד אראמ לזאנמ ות הכנוג
 * רָנַאְו :דוב יהאוכ םשָנ לתמ אמ תַהָנב
 דנואדכ הכ ינאסְחֶא רה ײאיִב אמ ַהארמַה
 םיהאוכ ות רב אנאמה דיאמנב אמ רב
 | : :דומנ
 ל הנדרכ וכ החר הס רפס דנואדכ וכ וא
 שיפ הזר הס רֿפס דנואדכ דהע תובאתו
 ןאשיא יארב יהאנ םארָא את תפר ןאשיא יור
 *רס יאלאב זור רד דנואדכ באו :דבלטב
 הנאור האג רכשל זא הכ יתקו דוב ןאשיא
 הל הָשמ דשימ הנאור תובאת ןונו :דנדשימ

 הדנכארפ תנאנמשדו זיכ רַב דנואדכ יא תפנימ |
 :דנדרנ םזַהְנמ ות רוצה זַא תנאצנבמו דנוש
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 אי י דאדעא רפס אי רבדמב
 ךתלעהב

 ָדזַנ דנואדכ יא תפנימ דמָא ימ דורפ ןוגו
 : אמנ עונר לארשי ךאזה ןאראזה

 אי באב

 דב דנואדכ שונ רד ןאנכ תיאכש םוקו
 התכורפא שבצנ הדינש ארניא דנואדכו דנַתֿפנ
 .לעתשמ ןאשיא ןאימ רד דנואדכ שתֶאו דש
 דונ םוקו :תֶכוסב ודרא ףארַמַא רד הדש
 דנואדכ דזנ /השמ הדרוָא רַב דאירֿפ השמ
 ןאכמ ןָא ספ :דש שומאכ שתֶאו דומנ אעד
  שָתֶא הכ אריז דנדאהנ םאנ  הָרָעְבִּת אר

 :דש לעתְׁשמ ןאשיא ןאימ רד דנואדכ
 דנדוב ןאשיא ןאימ רד הכ ףלתכמ קורגו
 ןאירג זאב לארשי ינבו דנדש תסרפ תוהש
 :דנארוכב תשוג אראמ הכ תסיכ דנתפנ הדש
 ראיכו םידרוכימ תפמ רצַמ רד הכ אר יהאמ
 :םירוָאימ דאיב אר ריסו זאיפו הרַתו הזוברכו
 ריו תסינ יו הדש ךשכ אמ ןאָג ןָאלַאו
 | ןמו :דָיִא ימנ יה אמ רטנ רד ןמ ןיא זַא
 לכש לתמ ןָא לכשו דוב זינשנ םכת לתִמ
 דנדומנימ עמָנ ארנָא הדרַכ שדרג םוקו :לקמ
 .  ןואה רַד אי דנדרכימ דרֿכ איִסֶא רד ארנָאו
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 אי דאדעא רפס אי רבדמב
 ךתלעהב

 ןָא זַא אהדְרנ התכפ אה גיד רדו דנדיבוכימ

 יאה ץרק םעט לָתָמ ןָא םעטו דנתכאסימ
 ודרא רב בש תקו רד םנבש ןונו :דוב יננור
 םֹוק הַשמו :תכירימ ןָא רב זינ ןֶמ דיראבימ
 רדב ךירה דוכ ָהנאכ לֶהַא אב הכ דינש אר
 תדשב דנואדכ םשכו דנתְסירנימ שיוכ ַהמיָכ
 :דמָא חיבק זינ השמ רטנ רדו דש התכורֿפַא
 ידב דוכ הדנבב אֹרָנ תפנ דנואדכב השמו
 םתפאינ תאפְתְלֶא ות רטנ רַד ארנו ידומְנ
 : ידאהְנ ןמ רב אר .םוק ןיא עימנ ראב הב
 אי הדש הלמאח םוק ןיא ימאמתב ןמ איָא
 יונימ ןמב הכ םַא הדויאז אר ןאשיא ןמ
 הכ ינימזב ראדרב דוכ ׁשֹונָא רד אר ןאשיא

 זסת

6 
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 הלל לֶתַמ ידרוכ םסק ןאשיא ןארדפ ָיארֶב
 תשונ :דראדימ רב אר הראוֿכ ריש לֿפט הב
 םהדב םֹוק ןיא המהב את םנכ אדיפ אנכ זַא

. 

 .תשונ אראמ דנפגימ הדש ןאירג ןמ דזנ אריז
 םנאותימנ ייאהנתב ,ןמ :םירוכב את הדב

 רב אריז םִיאמנב אר םוק ןיא ימאמַת למחת :
 ראתפר וינָּג ןמ אב רנַאו :תסא ןיננס דאיז ןמ
 תאֿפַתְלֶא ות שנ רד האגרַה ספ ייאמנ
 דב את זאס דובאנ התשכ ארמ םתפאי
 | :םניבנ אר דוב יתכב

 וס

 ₪ תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכ ספ
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 אי דאדעא רפס אי רבדמב חסת
 | ךתלעהב

 הכ לארשי ינב ךיאשמ זא רֿפנ דאתפה
 ןארורסו םוק ךיאשמ הכ ינאדימ אר ןאשיא
 אר ןאשיאו ןכ עמנ ןמ דזנ דנשאבימ אהנָא

 ות אב אָננָא רַד את רוָאיִב עאמַתְנִֶא המיכב
 ות אב אָגנָא רד הדש לזאנ ןמו : דנתסיִאב
 תסא ות רב הכ יחור זַאו תפנ םהאוכ ןכס
 ות אב את דאהנ םהאוכ ןאשיא רַב התפרנ
 ייאהנתב ותו דנשאב םֹוק ןיא ראב למַחתמ
 .יארב הכ וגב אר םֹוקו : ישאבנ ןֶא למחתמ
 תשונ את  דייאמנ סידקת אר דוכ אדרפ

 הרש ןאיִרָּנ דנואדכ שוג רד הכנוָג דירוכב
 אריז דנארוכב תשונ אראמ הכ תסיכ דיתפנ
 דנואדכ ספ תשדנימ שוכ אראמ רצמ רד הכ
 .  :דירוכב את דאד דהאוכ תשונ אר אמש

 ו קת דרונכ דיראוכ ור רד הנו חרכי הנ פי
 האמכי הכלב : זור תסיב הנו זור הד הנו זור כ

 דזנו דיַא ןוריב אמש יניב זא את םאמת
 רד הכ אר דנואדכ הכנונ דנש הורכמ אמש
 ןאירג ו ךוצחבו דידומנ דר תסא אמש ןאימ
 : םידמָא ןוריב רצמ זא ארנ דיתפנ הרש
 םנאשיא ןאימ רד ןמ הכ ימֹוק תֿפנ השמ
 ןאשיא יתפנ ותו דנַא הדאיפ ראזה דצשש
 םאמְת האמְכִי את דאד םהאוכ תשונ אר
 ןאשיא יארב אה המרו אה הַלַנ איִא :דנרוכב
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 טסת אי  דאדעא רפס אי רבדמב
 ךתלעהב

 דנכ תיאפְכ ןאשיא יארב את דש התשב
 עמנ ןאשיא יארְב אירד ןאיהאמ .ַהַמַה אי
 :דנכ תיאפכ ןאשיא יארב את דנוש
 כ דנואדכ תסד איִא תֿפנ אר הֶשמ דנואדכ
 םאלכ הכ דיד יהאוכ ןָאלַא תסַא הדש האתוכ
 ײהשמ ספ :הנ אי דושימ עקאו ות רב ןמ
 תפג םוקב אר דנואדכ ןאנכס הדמָא ןוריב

 הדרכ עמנ אר םֹוק דיאשמ זַא רֿפנ דאתפהו

 :תשאד אפ רב המיֿכ ףארטַאב אר ןאשיא
 הכ שלכת יו אב הדש לזאנ רבַא רד דנואדכו
 רב התפרנ דוב יו רב הכ יחוכ ואו המ
 רב חור ןוָו דאהְנ ךיאשמ רפנ דאתפה ןָא
 דיזמ ןכיל דנדרכ תוובנ תפרג רארק ןאשיא
 יט יקאב האג רכשל רד רֿפנ וד אמא :דנדרכנ
 ירניד םאנו דוב דּכלֶא יכי םאנ הכ דנדנאמ
 יאה םאנו דש לזאנ ןאשיא רב חורו דַדיִמ
 : הדמאינ המיכ דזנ ןכיל דוב תבת רד ןאשיא
 מ ינאונ האננָא :דנדרַכ תוובנ האג רכשל רד
 דֶדיִמו דֶּרְלֲא תפג הדאד רַבֿכ השמבו דוד
 ₪ ןּונ-|ַּב עשֹוהו :דננכימ תוֹובנ האנ רכשל רד
 רד דוב וא ןאנדימרב זַא הכ .השמ םדאכ
 ענמ אר ןאשיא השמ םִיאְקֶא יא תפנ באונ
 ש דסַח ןמ יארְב ות איִא תפנ ארו השמ :אמנ
 איבָנ דנואדכ םֹוק ימאמת הכשאב ירַבמ
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 20 א דאדעא רפס אי רבדמב עת
 | ךתלעהב

 קשיא רב אר .דוכ חור דנואדכו דנדובימ
 : דומנימ הצאֿפַא
 האנ רכשלב לארשי ךיאשמ אב השמ ספל

 יולש הדיזנ דנואדכ בֶנאָנ זַא ידאבו :דנדמַא א |
 .ףארַטַאב אר אהנָאו דרוָא רַב אירד זַא אר
 ףרש ןיִאב האר זורכי "אנימכת האג רכשל
 . | םירקו תכאס הדנכארפ ףרט ןָאב האר זור דיו
 םֹוקו : דנדוב אלאב ןימז יור זַא עארד ודב
 בש ןָא ימאמתו זור ןָא ימאמת התסאכ רב
 הכנָאו דנדרכ עמנ אר יולש רניד זור םאמתו
 הדרכ עמַנ רמּוח הד דוב התפאי רַתַמַכ
 ןֶהּפ דוכ יארב ודְרא ףארטַאב אר אהנָאו דוב
 ןאשיא ןאדנד ןאיִמ רד זונה תשונו : דנדרכ
 בצנ הכ דוש הדוייאְנ הכנָא זַא שיפ דובימ
 דנואדכ הדש התכורפא ןאשיא רב דנואדכ
 :תכאס אלתבמ תכס ראיסב יאלבב אר םֹוק

 אריז דנדימאנ הְואּתַה תורבק אר ןאכמ ןָאו דל

 אָננָא רַד דנדש תסרפ תוהש הכ אר ימוק
 | תורצחב הואתה תורבק זא םוקו : דנדרכ ןפד הל

 |[ ?,דנדומנ :ףקות תורצה רד :הדרכ גוכ

 ג
2 

 Ww ל

 7 ישע

 | כי באכ
 | | השמ הכ ישבה ןז האב רד ןלַהַאו סמו א

 | ןז ארז דגדרנָא תיאכש וא רַב דוב התֿפְרנ
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 אעת -םי  דאדעא רפס אי רבדמב

 ךתלעהב
 : אב דנואדכ איִא דנתפנו :דוב התֿפרנ ישַבַח
 אמב רַנִמ תסַא הדומנ םלָכַת ייאהנתב השמ
 : דיש ארניא דנואדכו הדומננ םלְכָת זינ
 זַא רתשיב דוב םילָח ראיסב דרמ הֶשמו
 : דנַא ןימז יור רַב הכ ינאמדרמ עימנ

 תפנ םירמו ןרהַאו השמב דנואדכ תעאס רד
 דייִא ןוריב עאמַתְנָא ָהָמיכ דזנ הס רַה אמש
 ה ןותָס רַד דנואדכו :דנדמָא ןוריב הס רַהו

 ןרהַאו דאתסיא ָהַמיִכ רדב הדש .לזאנ רבא
 : דנדמָא ןוריב וד רַה ןאשיא הדנאוכ אר םירמו
 ירד רגא דיונשב ארַמ ןאנכס ןָאְלַא תפנ ואו
 םתסה הֹיהְי הכ ןמ דשאב איִבְנ אמש ןאימ .

 רדו םנכימ רָהאס וא רַב איאור רד אר דוב
 השמ ןמ הדנב אמא :םיוגימ ןכס ואב באוכ
 : תסַא ןימא ןמ ַהנאכ ימאמת רד וא * תסינ ןיִנָ
 ןכס אה זֶמַר רד הנו אראכשָאו ורב ור יו אב
 ספ דניבימ הניאעמ אר דנואדכ ָהיבשו םיונימ
 תיאכש השמ ןמ הדנב רַב הכ דידיסרתנ ארֶנ
 פ התכורֿפַא ןאשיא רב דנואדכ בצֿנו : דידרוָא
 י תסאכרב הַמְנָכ יור זַא רבַא ןוָו : תֿפרְב הדש
  ןרֲהַאו דוב ץורבמ ףרב לתמ םחמ ךנא
 ןרַהַאו :דוב ץ יבמ ךניאו דרכ האנְנ םירמ רַב

 האנג ןיא ראב םיאקָא וא יאו תפנ השמב
 הדרכ תקאמח הכ ארז ראדנמ אמ רב אר
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 תו כי דארעא רפס אי רבצמב בעת
 חלש

 דשאבנ תיימ לתמ ואו :םיא הדיזרו האננ ג

 שנדב ףַצנ דיִא ןוריב שרדאמ םחר זַא ןונ הכ
 הַתאֹנֲתְסַא דנואדכ ךזנ השמ ספ :דשאב הדיסופ *
 דנואדכ :הדב אפש ארוא אדכ וא תפג הדרכ ד

 בָא טקפ יו יורב שרדפ רנַא תֿפנ השמב
 ספ דש ימנ לנַכ זור תֿפה איִא תכאדנַאימ ןאהד
 דושב סובחמ האנ רכשל ןוריב זור תֿפַה

 הר תפה םִיִרְמ ספ :דוש לכאד ןאוַא דעבו וכ
 לָכאד אתו דנאמ סובְחמ האג רכשל ןוריב
 זַא םוק ןאזא דעבו : דנדרכנ נוכ םוק םירמ ןדש
 :דנדז ודרא ןֶראָּפ יארחצ רד הדרכ ןוכ תורַצְח

 | 7 ים." 5

 =. באב

 - ּפ

 !תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א
 ינבב הכ אר ןענּכ ןימז את תֶסְרֿפְב ןאסכ 3

 זא אר רפנ די דננכ יסוסאנ םדאד לארשו

 הפ רד םאדכ רה הכ ןאשיא יאבָא טבס

Bs השמ ספ :דיתקרפב דשאב רנרס ןאשיא 
 ןְראַּפ יארחצ זא אר ןאשיא דנואדכ ןאמרפב
 לארשי ינב יאסַאור ןאשיא המהו דאתסרפ
 4 .טבס וא תסא אהניא ןאשיא יאה םאנו :דנדוב

 טפש ןועמש שבס וַא :רּוכְזְךןֶּב עומש ןבואר ה

Ww 
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 שי %

 נעת גי דאדעא רפס אי רבדמב
 חלש

 " עשוה םִיַרְפא טְּבְס זא : ּףסֹויְְּב לֶאְני רכששי
 % זא :אּופְרְרֶּב יִטְלַפ ןַמָיְנב טֶּבִס וא :ןונךּב
 = זא ףסוי טבס זַא :ידוסְךְּב לֵאידַג ןלובז טבס
 יי לֵאיִמע ןֶד טבס זַא :יסּוסךןב יִָּנ השנמ ׁטְבס
 * :לֶאְכיִמְרְּב רותס רַשֶא טבָס זַא :יִלמּג ןּב
 ןמ טבס זא :יִספְו-ןֶּב .יִבְחְנ יִלְתְפפ טֶבַס זַא
 :יִכְמְְּב לַאואג דג
 = יארב השמ הכ ינאסכ יאה םאנ תסַא ןיא
 אר ןּונְוְּב עשוה השמו דאָתְסַרֿפ ןימז יסוסאְנ
 ייארב אר ןאשיא השמו :דאהְנ םאנ עשוהי
 זַא תֿפנ ןאשיאב הדאתסרפ ןַעְנּכ ןימז יסוסאְנ
 : דא רב ןאתקהוכב התפר  בוננב אנניא
 חי םדרמו תסַא הנונג הכ דיניב הב אר ןימה

 לילק ףיעצ אי דנַא יוק הכ דננָכאס ןַא רד הכ אר
 = דננכאס ןָא רד הכ ינימו :ריתכ אי דנא
 רהש םסק הָנ רדו דב אי ךונ תסא הנ
 :אה העלק רד אי אה רדאנ רד דננכאס אה

 כ אי דראד תכרד רנאל אי ברג ןימז תסא הנוננו
 דירוָאיב ןימז הַויִמ זַא הדש לד-ױק ספ הנ
 א התפר ספ :דוב רוגנַא ךבונ ססומ תקונָאו

 לכדמ רזנ בוחר את ןצ ןאבאיִב זא אר ןימז
 יי ןֹורְבָחב התפר בוננבו :דנדרכ יסוסאָנ תַמַח
 רד קְנע ינב ימְלַתת יששו ןמיחאו דנדיסר
 זַא לבק לאס תֿפַה ןורְבָח אמָא דנדוב אננָא
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 גי דאדעא רפס אי רבדמב דעת
 3 חלש

 | לּכְׁשַא ידאובו :דוב הדש אנב רצמ ןעוצ <
 |  הדירב רוננַא השוכ ךַי אב יהכאשו דנדמָא
 [ ירדק אב רפנ וד ןאימ יתסד בוָנ רב ארנָא

 = ןֶאו :דנדרוַא התשאדרב ריִננַװ ראנַא וַא ל
 | זא לארׂשי ינב הכ רוננַא השוכ בבסב ןאכמ
 . הדימאנ .לופשא ידאוב דנדוב הדירב אננָא

 = ןימז יסוסאנ זַא תר להנ זא דעבו :דש הכ
 ןרהאו השמ ָדזנ הדש הנאורו : דנתשנרב
 רד שדק הב לארשי ינב תעאמנ מאמת
 .יארְבְו ןאשיא יארבו דנדיסר ןְראָּפ ןאבאיִב
 -אר ןימז הומו דנדרנָא רבכ תעאמנ ימאמת
 תיאכח וא יארבו :דנדאד ןאשנ ןאשיאב

 ידאתסרֿפ אראמ הכ ינימזב דנתפנ הדרכ
 | תסראנ דקשו רישב הכ יתסרדבו םיתפר

 | רד הכ ינאמדרמ ןכיל :תסניא שא הוימו חנ
 | ראצַח שיאה רהשו דנרוָא רוז דננכאס ןימז
 | אננָא רד זינ אר קנע ינבו םיטע ראיסבו ראד

 | ןאיתחו דננכאס בונָנ ןימז רד קלמעו :םידיד =
 = דנראד תנוכס ןאתסהוכ רַד ןאירֹמָאו ןאיסּוביו
 = :דננכאס ןּרְרי הראנכ רבו אירד דזנ ןאינאענכו
 . התכאס שומאכ השמ שיפ אר םּוק בלכול

 =  םיִרָא ףרצת רד ארנָאו םיורב רֿפְלא-יֿפ תֿפנ
 = ןָא אמא : םיוש בלאק ןָא רב םינאותימ הכ אריז <

 | = ימג דנמֿפנ דנדוב התפר ג אב הכ ינאסכ
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 העת | די ,נ) דאדעא רפס אי רבדמב
 חלש

 הכ אריז םייאמנ הלבאקמ םוק ןיא אב םינאות
 * הכ ינימז הראב רדו : דדנרתיוק אמ זַא ןאשיא
 ינב :דזני דב רבכ ךנרוב הדרב יסוסאנ אנא
 יסוסאָג יאְרְב הכ ינימז דנתפג הדרוָא לארשי
 ןאנכאס הכ תסא ינימז םיתשדנ ןָא זַא ןָא
 ןַא רד הכ ימֹוק ומאמתו דרוכימ אר דוכ
 * אָננָא רדו :דנדוב דק דנלב ןאדרמ םידיד
 ןאראבג דאלוא הכ םידיד אר קְנֲע ינב ןאראָבְנ
 םיובי ךלמ לתמ כ רסנ רד אמו דנא
 :םידומנימ ןאשיא רמנ רד ןינְנמהו

  NSה |

 א הדרכ דנלב אר דוכ זאוָא תעאמנ ימאמתו
 :דנתסירנימ בש ןָא רד םוקו דנדומנ ידאירפ

 המהמַה ןרֲהַאו השמ רב לארשי ינב עימנו :
 הכשאכ דנַתֿפנ ןאשיאב תעאמְנ ימאמַתו דנדרכ
 ארְחַצ ןיא רד אי םידרמימ רַצַמ ןימז רד
 ג ןיאב אראמ דנואדכ ארנו : םיתפאי ימ תאפו
 ןאנזו םיתפיב רישמש םדב את דרוָאמ ןימז
 ןתשנרַב איִא דנוש הדרב אמניב אמ לאֿפטַאו
 י דנתפנ רנידכיבו : תסינ רתָהב אמ יארְב רֶצְמב
 רב רצמב הדרכ  ררקמ כב יארב חתר

 ה ָהורג ימאמַת רוצהב ןרַהַאו השמ ספ :םידרנ

 י עַשוהיו : דנדאתפא ורב לארשי ינב תעאמנ
| , 415 
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 חלש |
 ןימז ןאסוסאנ זַא הכ הֵּיפִידוַּב בֶלְכו ןּונדָּב
 תעאמנ ימאמתו : דנדירד אר דוכ ַתכַר דנדוב
 ינימז דנתפג הדרכ באטכב אר לארשי ינב
 םידומנ רובע ןָא זַא ןָא יסוסאנ יארְב הכ

 דנואדכ רנַא :תסא יבוכ ראיסב ראיסב ןימז
 הדרוָא ןימז ןיאב אראמ תסא יצאר אמ זַא
 רישב הכ ינימז דישכב דָקאוכ אמב ארנָא
 דרמתמ דנואדכ זַא ראהנז : תסיראָנ דהשו
 אריז דישאבמ ןאסרת ןימז להַא זַאו דיושמ

 ןאשיא היאס דנתסה אמ ךארוכ ןאשיא הכ
 תסאמ אב דנואדכו תסַא התשדג ןאשיא וַא

 תעאמנ ימאמת ןכיל :דיסרַתמ ןאשיא וא
 דננכ ראסננס אר ןאשיא דיאב הכ דנתפנ
 רַב עאמתְנָא ַהַמָיִכ רד דנואדכ לאלְנ האננָא
 :דש רַהאט לארשי ינב ימאמת
 תנאהא ארמ םוק ןיא יכב את תפג השמב דנואדכו

 הכ יתאיִא המה דו אב יכב אתו דנָיאמנ
 : דנרוָאינ ןאמיא ןמב םדומנ ןאשיא ןאיִמ רד
 םנכימ ךאלה התכאס אלתְבמ אבוב אר ןאשיא
 ןאשיא זא רת םיטעו גרוב ימֹוק ות זאו
 האננָא תפנ דנואדכב הֵׁשֹמ :תכאס םהאוכ
 אר םֹוק ןיא הכ ארז דינש דנהאוכ ןאירצמ
 :ידרוֲא ןוריב ןאשיא ןאימ זא דוכ תרדקב
 ןאשיאו דאד דנָהאוכ רָבַכ ןימז ןיא ןאנכאסבו
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 די  דאדעא רפס אי רבדמב
 חלש

 ןיא ןאיִמ רד דנואדכ יא ות הכ דנַא הדינש
 הניאעמ דנואדכ יא ות הכ אריז יתסה םוק
 תסַא םיאק ןאשיא רב ות רֶבַאו יושימ הדיד
 בשו רבא ןותס רד זור ןאשיא יור שיפ ותו
 םֹוק ןיא רנַא ספ :ימארכימ שתֶא ןותס רד
 ָהֹואוָא הכ יפיאוט ישכב דחאו ץכש לּתַמ אר
 דנואדכ הכנונ : תפג דנהאוכ דנַא הדינש ארת
 ןאשיא יארב הכ ינימזב אר םוק ןיא תסנאנתנ
 ככס ןיא .זא = דרוא רד: תב הדרוכ -םסק
 י תרדק ןַאלַא ספ : תשכ ארחצ רד אר ןאשיא
 :ידוב התפנ הכנאנגנ דושב םיטע דנואדכ
 י הדנזרמָאו םיחר ראיסבו םשב=ריד הוהְי הכ
 אזסיב זגרה אר םֶרְנַמ ןְכיל תסַא ןאיצעו האננ
 ןארדפ האנג תַבוקע הכלב תשאדנ דהאוֿכנ
 : דנאסרימ םראהנו םווס תשפ את ןארספ רב אר

 י תמְחר תמטע בסח רַב אר םוק ןיא האנג ספ
 רצַמ זַא אר םוק ןיא הכנאננ ורמאיב דוכ
 בסח רב תפג דנואדכ :יהדיזרמָא אָנניֲא את
 םסק םדכ תאיחב ןכיל : םדיזרמָא ות סאלכ
 דהאוכ רפ הְוהְי לאלנ זַא ןימז ימאמת הכ
 תאיַאו לאלְנ הכ ינאדרמ עימנ חכנונ :דש
 דנדיד םהומנ ןאבאיבו רצמ רד הפ ארמ
 ארמ זאוָא הדרכ ןאהתמַא הַבַתרֹמ הד ארמ
 הכ אר ינימז ןאשיא הכ יתסרדב : דנדינשנ
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 די דאדעא רפס אי רבדמב חעת

 0 לכ ןמ הדנכ כיל <דוד .דהאוכנ כ

 הכ

 חלש
 דנהאוכנ םדרוכ ססק ןאשיא ןארַדְּפ יארְב
 ארנָא דשאב הדרכ תנאהַא ארמ הכרהו דיד

 תעאטא 'אמאמְת ארמו תשאד רניד חור
 כאד דוב התפר הכ ינמזב ארוא דומנ

 = דנחאוכ ןָא תראו וא תירדו תכאס םחאוכ
 ידאו רד ןאינענָבו ןאיקלְמע הכנונו :דש
 גכב האר וא הדנאדרנ ור אדרפ דננכאמ

 :דינכ וכ ארחצב םולק
  :תֿפנ הדרכ באטכ אר ןרָהַאו השמ דנואדכו
 ןמ רב הכ אר רירש ַתעאמָנ ןיא יִכב את
 ינב המהמה םושב למַהַחֹמ דננכימ המַהמה
 : םדינש דננכימ המהמה ןמ רב הכ אר לארשי
 םסק דוכ תאיִחְּב דיונימ דנואדכ וגב ןאשיאב
 ןאננמה דיתפנ ןַמ שונ רד אמש הכנאנג הב
 יאה שאל :דומנ םהאוכ למע אמש אב
 עימנו דאתפא דהאוכ ארחצ ןיא רד אמש

 רדע ימאמת בסמ רב אמש ןאגדש הדרמש
 ןמ רב הכ רַת אלאבו הלאס תסיב זַא אמש
 | רד הכ ינימזב אמש :דיא הדרכ המחמה
 ה םררב דב אר דוכ תסד ןַא הראב
 = לָכאד זנרה םנאדרנ ןכאס ןָא רד אר אמש

 : ונדב עשוהוו היַיְוְּב בֶלְּכ רנמ דש דיחאוכנ
 אהנָא ָהְראב רַד הכ אמש לאֿפטַא אמָא א
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 טעח די  דאדעא רפס אי רבדמב י

 חלש
 ןאשיא דש דנהאוכ הדרב אמנוב הכ דיתפנ
 הכ אר ינימז ןאשיאו דרכ םהאוֿכ לכאד אר
 שאל ןכיל :תסנאד דנהאוכ דידרכ דר אמש
 :דאתפא דהאוכ ארחצ ןיא רד אמש יאה
 : הראוָא לאס להָג ארחצ ןיא רד אמש ןארספו
 למחתמ אר אמש יראכ אנז ראב הדוב
 ארחצ רד אמש יאה שאל את דש דנהאוכ
 הכ ייאה זור ָהְראמש בסח רַב :דוש ףלת
 ךי * מר להנ יי .דידדכומ וסוסאנ אכ תמו
 אר דוכ ןאהאננ ראב זר רה ץועב לאס
 תפלאכמו דש דיהאוכ למחתמ לאס לה
 םתסה הָוהְי חכ ןמ :תסנאד דיהאוכ ארמ
 תעאמנ ןיא ימאמתב ארניא התַבְלַא הכ םתפנ
 םהאוכ דנא הדש עמנ ןמ ךצב הכ רירש
 אנניא רד הדש לת אֹרַחַצ ןיא רדו דרכ
 הֵׁשֹמ הכ ינאסַכ ןָא אמַאו :דרמ דנהאוכ

 ןאשיאו דוב הדאתקרפ ןימז יסוסאָנ יאֹרב
 הדרוָא ןימז הראב רד דב רבכ דנתשנרב ןוְנ

 : דנתכאס דנמ-הָלְנ וא זַא אר תעאמנ םאמת |
 הראב רד אר דַב רבכ ןיא הכ ינאסכ ןָא
 אבו זַא דנואדכ רוצהב דנדוב הדרנָא ןימז
 הָנֲפיוְּב בלו  ןונ-ןב עשוהי אמַא : דנדְרמ
 התפר ןימז יסוסאָנ יארב הכ ינאנָא הָלָמִנ זַא
 ןאנכס ןיא השמ ןוו :דנדנאמ הדנז דנדוב .
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 כ די ךאלעא רפס אי רבדמב פח
 חלש

 :דנתסירג ראיסב סוק תֿפנ לארשי ינב עימנב אר
 רב הוכ רסב התסאכרב ידוזב ןאדאדמאבו מ

 הכ ינאכמבו םירצאח ךניא דנתֿפנ הדמָא
 האננ אריז םיורימ תסַא הדאד הדעו דנואדכ

 דנואדכ ןאמרפ זַא אֹרָנ תפנ השמ : םיא הדרכ יט

 דַהאוכנ םאכְב ראכ ןיא ןכיל דיאמנימ ֹוואָנַת
 אמש ןאימ רד דנואדכ ארז  דיורמ : דש
 םזקנמ דוכ ןאנמשד שיפ זַא אדאבמ תסינ
 יור שיפ אננָא ןאיִנֲענַכו ןאיקלְמע אריז : דיוש
 דאתפא דיהאוכ רישמשב ספ דנַתְסַה אמש
 דיא הדינאדרנ ור דנואדכ יוריפ זַא הכנוגו
 ןכיל :דוב דהאוכנ אמש אב דנואדכ אֹדָהְל
 אמַא דנתפר הוכ רסב רבַכַת האר זַא ןאשיא
 רכשל ןאימ זַא השמו דנואדכ דהע תובאת

 ןאינענכו ןאיקלמע האננָא : דנתפַרַנ ןוריב האג המ
 הורכ רנדוב ןכאס ןאתסכ ֹוא רַּד הכ
 םֶזַהְִנִמ הָמְרֶח אתו דנַדו אר ןאשיא הַדַמָא
 : דנתכאס

 ןנ מ

 ss מ

 4 מ

 וט באב

 :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א
 ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי ינבג

 |[, אמשב ארנָא ןמ הכ דוכ תנוכס ןימזב ןוג

 = ןישַתֶא הידה דיהאוכימו :דיוש לֿכאד םהדימ י
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 אפת וט דאדעא רפס אי רבדמב
 חלש

 ינתכוס ינאברק הג דינארדנב דנואדכ יארְב
 אי הלפאנ יארב אי רֶדַנ יאפו ַהֲחיבֹד הַנו
 ובשוכ ַהידַה ןדינארדנ יארְב דוכ יאה דע רד
 :הלנ זא האוכו המר זַא האוכ דנואדכ תַהְנב
 דנארדגימ אר דוכ ידה הכ יסכ האננָא

 םרנ דְרֶא אפיא רשע ךִי ידרָא היְדַה יארְב
 ַתַהָנב ןגה ןיה עבר ךי אב הדש טולבמ

4 

 ה ךי ינתפיד: הידה יארבו :דנאררנב רנואר

 יארְב אי ינתכוס ינאברק אב בארש ןיה עבר

 - תהָנב אי :ןכ רצאח הרב רה תַהְנב החיבד

 ְךֶרֶא אפיא רשע וד ידרָא ָהיְדַה יארב גוק
 נה ןיה תלת ךי אב הדש טולָכמ םרנ
 ןיה תלת ךִי ינתכיר הָיַדַה תהנבו :ןכ רצאח
 רצאח דנואדכ תַהָנב ייובשוכ יארב בארש
 יהחיבד אי ינחכוס ינאברק יארב יואנ ןוְנו :ןכ
 יתמאלס הַחיבֹד יארַב אי רֶדנ יאדא יארב
 5 תהנב האננָא :ינכימ רצאה דנואדכ ּתַהְנב
 הדש טולכמ סרנ דרָא רשע הס ידְרֶא היד
 יארבו : דנארדנב ואג אב ןגור ןיה ףצנ אב
 את ןארדגב בארש ןיה ףצנ ינתְכיר ַהָיִדַה
 :דושב דנואדכ יארְב ובשוכ ןישתא הידה

 יארבו נוק רה .יארבו ואנ רה יארב ןיננמַה
 :דוש הדרכ הלאנב .רהו הנרנ הרב רה
 * םסק ןידב דינכ רצאה הכ יהראמש ךֶסַח רב
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 וט דאדעא רפס אי רבדמב בפת
 | חלש

 למע אהנָא הראמש קפאומ ךִי רַה יארב
 . | ובשוכ ןישְתֶא הידה ןוָג ןטותמ רה :דייאמְנ *

 ןיאב אר רַמאוַא ןיא דנארדנימ דנואדכ יארְב
 אמש ןאיִמ רד הכ יבירנ רנַאו :דרוָאיב אָנב רוט ד

 ןאימ רד אמש יאה ןרק רד הכרה דניזנ אוָאַמ
 ובשוכ ןישתֶא ַהִיִדַה דהאוכמ דשאב אמש
 למע אמש הכ יעונב דנארדנב דנואדכ יארְב

 אמש יארְב :דיאמְנ למע זינ וא דייאמנימ וט
 הכ יבירנ יארבו דיתסַה תעאמְנ לֶהַא הכ
 דשאב הצירפ ךי דנמ אואמ אמש ךדמ

 אמש לתמ אמש יאה לסנ רד ידבַא ַהַצירֿפ
 ןונאק ךי :תסַא ביר לָּתַמ דנואדכ ךוצהב =
 רה הכ :יבירג יארבו אמש יארְב םכח ךו

 :דוב דהאוכ דנזנ אוָאַמ אמש ןאיִמ
 יב :תפג הדרַכ באטכ אר השמ דנואדכו
 ןונ ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי
 םרנָאימ רד ןָא רד אר אמש ןמ הכ ינימזב

 האגנָא דירוכב ןימז לוצחמ זַאו : דיוש לכאד ₪

 +? דינארדנב דנואדכ יארב ינתשארֿפַא הָיִדַה

 ַהְיִדַה ַתַהָנב יהדְרַנ דוכ לווא רימכ וא כ
 ינתשארפַא ַהְיִדַה לִתַמ דינארדגב ינתשארַפֶא
 2 רמכ וא :דנארלנב ארנָא ןאננמה ןמרכ
 = דוכ נאה ןהק רד ינתשארפַא ידה דוכ לווַא
 : דינארדגב דנואדכ יארְב .
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 נפת וט דאדעא רפס אי רבדמב

 חלש
 רמאוַא ןיא עימג הדרכ אטכ "אוהַס האנרַהו
 אָנב תסַא התֿפנ השמב דנואדכ הכ אר

 בב

 י הטסאוב דנואדכ הָנֹרַה ינעי :דישאב הדרואינ
 הכ הזר זַא דומרפ רמָא אר אמש השמ
 ןרק רד דעבב ןָא זַאו דומרפ רמַא דנואדכ
 וודבו "אוְהס ראכ ןיא רנַא ספ :אמש אה
 ימאמת האגנָא דש הדרכ תֵעאמָנ עאלשַא
 ינתכוס ינאברק יארְב ןאוָנ ואג די תעאמנ
 ַהִיִדַהו ידְרֶא ַהיִדַה אב דנואדכ תַהְנב ייובשוכו
 זב ךיו דננארדגב םסר קֿפאומ ןָא ינַתְכר
 ימאמת יארְב ןהאכו : האנג ינאברק תַהְנב רנ
 ןאשיאו דיאמנ הראֿפכ לארׂשי ינב תעאמנ
 יאנהס ראכ ןָא הכ אריז דש דנהאוכ הדיזרמָא

 תהנב אר דוכ ינאברק ןאשיאו תסַא הדש
 = אר דוכ האננ ינאברקו דנואדכ ןיִׁשֲתֲא הִידַה
 : דנַא הדינראדנ דנואדכ רוצהב שיוכ ַהס תַהְנב
 רד הב יברנו לארׂשי ינב תעאמנ ימאמתו
 דנהאוכ הדיזךמָא דשאב ןכאס ןאשיא .ןאימ

 הדש "אָוָהְק תעאמָנ ימאמַתב הכ ארז דש
 | דוב
 דשאב הדרכ אטכ 'אוהס רֿפנ ךי רנאו
 האנג ינאברק יארב הלאסכי ָהדאמ ןב האננָא
 ןהס הכ יסכ ןֶא תהנב ןהאכו :.דנארדנב
 ינָתְסנאדאנ וא וא יאטַכ הכנוָג תסַא הדרכ
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 וש דאדעא רפס אי רבדמב דפת
 חלש

 תהנב את דנכ הראפכ דנואדכ רוצהב דוב
 .תהנב : דש דַהאוכ הדיזרמָאו דושב הראֿפַכ יו
 ינטותמ האוכ :דנכ אטכ "אוהס הכ יסכ
 ןאימ רד הכ יבירג האוכו לארשי ינב זַא
 : דוב דהאוכ ןונאק ךי דשאב ןכאס ןאשיא
 דָנ דיאמנ למע דנלב תסדב הכ יסָכ אמַאו ל

 הררפ רפכ דנואדכב וא בירֿנ הנו ןטותמ
 =  עשקנמ דוכ םֹוק ןאימ זַא ץכש ןַא ספ דשאב

 | | ריקח אר רנואדכ םאלכ הכנוָנ :דש דהאוכ =
 | םכנָא תסַא התסַבש ארוא םכח הדרמש
 |  דהאוכ יו רב שהאנת דוש עשקנמ התבלַא
 | | דוב
 אר יסכ דנדוב ארחצ רד לארשי ינב ןות
 :דרכימ עמנ םויה תֶבש תר רַד הכ דנתפאי

 דרכימ עמנ םייה הכ דנתפאי ארוא הכ ינאסכו א
 : דנדרוָא תעאמנ ימאמתו ןרַהַאו השמ דזנ ארוא

 הכ אריז דנתשאד האננ סבח רד ארואו +
 :דרכ דיאב הנ יַו אב הכ דוב הדשנ םאלעַא

 .  התשכ התבלַא ץכש ןיא תֿפנ השמב דנואדכו הל
 | רָכשל זַא ןוריב ארוא תעאמנ ימאמת דוש
 |  ימאמת ספ :דננכ ראסננס אה ננס אב האנ
 |  הדרוָא האנ רכשל זַא ןוריב ארוא תעאמנ
 | | דנואדכ הכנאנג דרמבו דנדרכ ראסננס ארוא
 :הוב הררצ רמא השמב
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 הפת - זט ןוט דאדעא רפס אי רבדמב

 חרק

 2 ינב :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדבו
 הכ ונב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארשי
 רד שיוכ תכר יאה השונ רב התפי יאהב
 ידרונאל ָהַתְׁשַרו דנזאסב תציִצ דוכ ואהנרק
 אמש תהנבו : דנראדגב תציצ השונ רַה רב

 םאמַתו דירגְנַב ןָא רב את דוב דהאוכ תציצ

 דירוָא אנב הדרנָא דאיב אר דנואדכ ְךַמאוַא

 רד אמש הכ דוכ ןאמשו אה לד יפ רדו
 מ את :דושנ ףרחְנמ דינכימ אנז אהנָא ייפ

 דירוָא אָנב הדרוַא דאיב ארמ ְרַמאוַא ימאמת

 ימ חְוהְי ןמ :דישאב םדקמ דוכ :יאדכ תהנבו
 ןימז זַא אר אמש הכ םתסַה אמש יאדכ

 םשאב אמש יאדכ את םֶדְרוָא ןוריב רֶצִמ

 :םתסה אמש יאדכ הֹוהְי ןמ

 5 ב 2

 זט באב
 א םריִבֲאו ןתְדו ילוְּב תֶחְק"וְּב רֶהצִיוְּב תקו

 ןֵבּואָר ןארספ תֶלֵפְַּב ןֹואו בָאיִלֶא ןארַסְפ
 לארשי ינב זַא יצעב אב :התֿפרנ (אסכ)
 תעאמנ ןארורס זַא רֿפנ האְננֲַפו תסיוד ינעו

~~ b 

us 

 דנדוב ףורעמ ןאדרמו יִרָוש ןאגדימרב הכ

 השמ לבאקמבו :דנתסאכרב הַשמ רוצהב
 וַא אמש  דנתפנ ןאשיאב הדש עמְנ ןרהַאו
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 . ומ דארעא רפס אי רבדמב ופת
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 חרק

 תעאמנ ימאמת אריז דייאמנימ חאָנַת דוכ דה

 רד דנואדכו דנַא סדקמ ןאשיא זַא ךי רה

 רב אר ןתשיוכ ארֶגנ ספ תסַא ןאשיא ןאיִמ
 השמ ןונו : דיזארפאימ רַב דנואדכ תעאמנ
 חרקו :דאתפא רד דוכ ורב דונש ארניא
 תפג הדרכ באטְכ ארוא ָתיִעְמְג ימאמתו
 הכ דאד דהאוכ ןאשנ דנואדכ ןאדאדמאב
 ארואו תסַא סדקמ סכ הֶנו ו ןָאזַא סַכ הָנ
 דוכ יארְב ארכ רַהו דרוֲא דהאוכ דוכ דזנ
 :דרוָא דהאוכ דוכ ךדזנ ארוא תסַא הדימְרַב
 דירינב דוכ יארב אה רַמְנִמ הכ דינכב ארניא
 רד שָתֶאְו :ות תיעמנ ימאמתו חרק יא
 רוכב דנואדכ ךוצחב אדרפ הדראדנ אהנָא
 הדיונרַב דנואדכ הכ סכנַאו דיזירב אהנָא רד
 אמש יִוָל ןארספ יא דש דַהאוכ סדקמ תסא
 חרקב השמו :דייאמנימ זאנִת דוכ דה וא
 |  םָכ אמש דזנ איִא :דיונשב יול ינב יא תפנ
 תעאמנ זא אר אמש לארשי יאדכ הכ תסא
 ךמ אר אמש את תסָא הדרכ זאתממ לארשי
 .תמדכ דנואדכ ןִכְקִמ רד את דרוָאיִב דוב
 ןאשיא תמדכ יארב תעאמנ רוצחבו דויאמנ

 יול ינב תנארדארב עימנו ארתו : דיתסיאב
 זונ אר תנאהְכ איָאו דרוָא ךידמ ות אב אר

 תיעָמָנ ימאמתו ות תַהְנ ןיא זַא : דיבלטימ
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 זפת זט דאדעא רפס אי רבדמב

 חרק
 ןרהַא אמַאו דיא הדש עמָנ דנואדכ דצב ות
 + חשמו :דינכימ המהמה וא רַב הכ תסיִנ
 אר בָאיִלֶא ןארסְפ סֶריִבַאו ןֶתִד את דאתסרֿפ
 םכ איִא :םייָאימנ דנתֿפנ ןאשיאו דנאוכב

 דָהְשו רישב הכ ינימז זַא אראמ הכ תסַא
 ארחצ רד אראמ את ידרַנָא ןוריב תסיראנ
 רב אר דוכ יהאוכימ הכ יזאס ךאלַה זינ
 הכ ינימזב םה אראמו :וזאס ןארמְכה אמ
 יתייכלמו ידרואינ רַד תסיראנ דֶהשו רישב
 ידאדנ אמב אה ןאתסַכאתו אה הערומ זַא
 םיהאוכנ ינכימ אר ןאמדְרמ ןיא ןאמשָנ איָא

 וט דנואדכב הדש ךאנמשֿכ ראיסב הַשמו :דַמָא
 רכ ךָי אמנמ רוטנמ אר ןאשיא .ָהיְדַה תפנ

 ןאיז ןאשיא זַא יכיבו םתפרגנ ןאשיא  זַא

 ₪ ימאמת אב ות תפנ חרקב השמו : םַדנאסרנ
 רצאח דנואדכ ךוצחב אדרפ דוכ תיעמנ
 ידוכ ָךמְנִמ סכרהו :ןרהַאו ןאשיאו ות דיוש

 אמשו דראדנב אהנָא רב רוכב התֿפרנ אר

 רַמְנִמ האננפו תסיוד ינעי דוב רךמְנמ סכרה
 ךי רה ןרחאו זינ ות דירָוָאיִב דנואדכ ךוצחב

 " מנכ סכרה ספ :דירוָאיב אר דוכ ךמְנַמ
 הדאהְנ אהנָא רד שתתֶאְו התֿפַרְג אר דוכ
 ַהמְיַכ הזאורד ךונ הדראדנ ןֶא רב רוכבו
 = תרקו :דנדאתסיא ןרהַאו השמ אב עאמְתְנָא
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 זמ דאדעא רפס אי רבדמב חפת
 חרק

 רד דונ ןאשיא לבאקמב אר תעאמנ ימאמת
 רַב דנואדכ לאלנו דרַכ עמנ עאמַתְנָא המי
 :דש רהאט תעאמְנ ימאמת

 | :תֿפנ הדרכ באטכ אר ןרַהַאו השמ דנואדכו כ
 אר ןאשיא את דינכ רוד תַעאמנ ןיא זַא אר דוכ יי
 רד יורב ןאשיא ספ :םנכ ךאלַה יהָשִחל רד =

 יאה חור יאדכ הכ אדכ יא דנתֿפנ הדאתפא

 דורו האנֹנ רֿפנ ךִי איִא יתסה רַשַב םאמְת
 < :יוש ךאנבַצנ תעאמנ םאמת רַב
 | | תעאמנ : תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדבו 5

 ןֶתְדו חרק ןכסמ ףארֶטַא זא ונב הדרכ באטכ אר
 דזנ התסאכרַב הָשמ ספ :דיוש רוד םֶריִבֲאו הכ

 בקע רד לארשי ךיאשמו תפר םֶריֵבֲאו ןָתַד
 תפג הדרכ באטְכ אר תעאמנו :דנתפר ו מ

 רוד רירש ןאמדרמ ןיא יאה הַמיַכ ד זַא
 סמל תסַא ןאשיא ןֶאזא הכ אר ימנו דיוש
 ןאשיא ןאהאנג ָהָמִה רד אדאבמ דַײאמנמ
 ןֶתְדו חרק ןכסמ ףארטַא זַא ספ : דיוש ךאלה
 | הדמָא ןוריב םֶריִבִאו ןִתְדּו דנדש רוד םסריְבַאו
 = המיכ רדב דוכ לאפטַאו ןארספו ןאנז אב

 = ץא זא תפנ השמו :דנדאתסיא דוכ ואה ח
 הדאתסרפ ארמ דנואדכ הכ תסנאד דיהאוכ
 הדאראבו םנכב אראה ראכ ןיא הָמַה את תסַא

 | תומ לַתַמ ןאסַכ יא רנא :תסַא הדובנ ןמ ₪
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 טפת זש דאדעא רפס אי רבדמב
 חרק |

 עיאקו לִּתְמ רנַאו דנרימב סדָא ינב ךיאס
 ארמ דנואדכ דוש עקאו ןאשיא רַב םדָא ינָבעימְנ

 ל זיִנ דנואדכ רַגַא אמאו :תסַא הדאּתְסרֿפנ
 הדאשנ אר דוכ ןאהד ןימח דיאמנב יהזאת

 דעלבב ןאשיא ךלמָי אמ עימְג אב אר ןאשיא
 הכ דינאדב האננָא דנור ורפ הדנז רונב הכ
 : דנא הדומנ תנאהא אר דנואדכ ןאמדרמ ןיא
 א הכ ינימז דש גראפ ןאנכס ןיא המה ןתֿפג זא ןונו
 > ןאהָד ןימו :דש התפאכש דוב ןאשיא ךיז
 ןאשיא יאה הנאכו אר ןאשיא הדושנ אר דוכ
 דנתשאד חרקב קלעת הכ אר ןאסכ המהו
 5 ןאשיאו : דיעלב ןאשיא לאְומא ימאמְת אב
 רוגב הדנז תשאד קלעת ןאשיאב הנרה אב
 הכ דַמָא םָהב ןאשיא רַב ןימזו דנתֿפר ורפ
 + ןאילֶארשי עימנו : דנדש ךאלה תעאמנ ןאימ וַא
 ןאשיא ַהָרענ זא דנדוב ןאשיא ףארטַאב הכ
 זינ אראמ ןימז אדאבמ דנתפג אריז דנתכירנ
 הל ןָא הדמָא רדב דנואדכ רוצח זא שתֶאו :דעלבב
 דנדינארדנימ רוכב הכ אר רֿפנ האָננַפו תסיוד

 : דנא הש

 }הב :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 אראה רַמְנִמ הכ ונב ןהאכ ןרַהַאְרָּב רֶזְעְלֶא
 ףרט ןָאב אר שָתֶאְו ראד רב שָתֶא ןאיִמ זַא

 = רַמְנַמ ינעי : תסא סדקמ אהנָא הכ אריז שאפב =
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 זט דאדעא רפס אי רבדמב צת

 חרק
 ןאשיא ןאָנ ךצב אר ןאראכ האננ ןיא יאה

 חכדמ ששופ יארְב ןֶהַפ יאהתכַת אהנָא זַאו
 דנואדכ ךוצהב אר אהנָא הכנונ אריז דנזאסב
 יארב את תסא הדש סדקמ דנא הדינארדנ

 ןהאכ עלא ספ :דשאב יִתְיֲא לארשי ינב =
 | ןאנרש התכוס הכ אר ןיִנְנְרְב יאה רַמְנמ

 .  ששופ אהנָא זַא התפרנ דנדוב הדינארדג
 | - ראנדאו לארשי ינב יארב את :דנתכאס חבדמ מ

 ןרֲהַא דאלוא זַא הכ יבירג יה את דשאב
 | - דנואדכ רוצהב רוכב ןדינאזוס תהנב דשאבנ

 שתעמו חרק לּתַמ אדאבמ דיָאנ ךידמ
 ארוא השמ הטסאוב דנואדכ הכנאננ דושב
 : דוב הדומרפ רמא

 רב לארשי ינב תַעאמְנ ימאמת זור ןָא יאדרפ רדו אמ
 אמש הכ דנתפנ הדרכ המהְמַה ןרַהַאו השמ

 רַב תעאמנ ןות :דיתשכ אר דנואדכ םוק
 "אמָתְנִא ַהַמיִכ וסב דנדש עמנ ןרָהַאו השמ
 לאלו דינאשופ ארנָא רבָא ךניאו דנתסירננ

uw ט 

 הַָמיִּכ שיפ ןרהַאו השמו :דש רַהאַט דנואדכ מ

 | i : דנדמָא עאמתנָא
 ןאימ זַא :תֿפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 ןאהנאנ אר ןאשיא אח דיוש רוד תעאמנ ןיא
 -- :דנדאתפא רד דוכ יורב ןאשיאו םזאס ךאלַה

 = התפרְנ אר דוכ ָךַמנִמ תפנ ןֹרָהַאב הָשמו מ
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 .אצת װי זש  דאדעא רפס אי רבדמב

 חרק
 = רוכבו ראדנב ןָא רד חַבְדַמ יור זַא שָתֶא
 יארב התפר תעאמְנ וסב ידוזבו זיִרָב ןֶא רַב
 דנואדכ רוצח זַא בצג אריז ןכ הראֿפַכ ןאשיא
 מ ןְרֶהַא ספ :תסַא הדש עורש אבו הדמָא רב

 ןאיִמ רד התפרנ ארנָא דוב התפג הָשמ הכ יוחנב
 עורש םֹוק ןאיִמ רד אבו ךניאו דוד תעאמנ
 סוק תסנבו תכירב אר רוכב סַפ דוב הרש
 זמ ןאנדנזו ןאנדרמ ןאיִמ רד ואו :דומְנ הראֿפכ .

 מ ינאסַכ דעו : דש התשאד זאב אבוו דאתסיא
 תפהו ראזה הד ראה דנדרמ אבו זא הכ
 חרק התְדאח רד הכ ינאנָא יאוס דוב דצ
 ָהְמיִכ רדב השמ דזנ ןרַהֶא ספ :דנדש ךאלַה
 :דש עֿפר אבוו תשנרב עאמְתְנָא

 - הס באב

 :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 רינב אה אצע ןאשיא זַאו וגב ןכס לארשי ינב הב
 ןארורס עימנ זַא אבָא ןאדנאכ רה זַא אצע ךַי

 יאבָא ןאדנאכ בקח רַב אצע הדזאוד ןאשיא |
 : סּוונְב וא יאצע רַב אר סַכרַה סאנו ןאשיא
 הכ אריז סיונב יול יאצע רב אר ןרָהא םסָאו
 אצע ךי ןאשיא יאבָא ןאדנאכ רורס רה יארב
 עאמַתְנִא -המָיִכ רד אר אהנָאו :דוב דהאוב
 י תאקאלמ אמש אב ןמ הכייאנ תדאהש שיפ
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 הק דאדעא רפס אי רבדמב =; באה

 ה

 חרק
 ראיִתֹכֲא ןמ הכ אר יצכשו :ראדנב םנבימ
 ספ דרוָא דהאוכ הפוכש וא יאצע םנכימ |

- 

- 

 ב

 זמ

+2 

 דננכימ אמש רב הכ אר לארשי ינב ַהָמַהַמִה
 ארניא השמו :דומנ םחאוכ תַכאס דוכ וא
 ןאשיא ןארָורס עימנ ספ תפנ לארשי ינבב
 רה יארב אצע ךי דנדאד אה אצע ארוא
 ןאדנאכ בסח רב אצע הדואוָד ינעַי רורס
 = יאה אצע ןאימ רד ןרהא יאצעו ןאשיא יאבָא
 :  דנואדכ רוצחב אראה אצע השמו :דוב אהנָא
 הרנָא יאדרפ רדו :דראדנ תדאהש המיכ רד
 ךניא דש לֿכאד תדאהש ַהמיֵבב השמ ןונ
 |  התפכש דוב :יול ןאדנאכ תהְגב הכ ןרַהֶא יאצע
 הדינאסְר םאדאבו הדאד לגו הדרוָא הפוכשו דוב
 רוצה זא אראה אצע המה השמו :דוב
 הדרנָא ןוריב לארשי ינב עימָנ דזנ דנואדכ
 : דנתפרנ אר דוכ יאצע הדרכ האננ ךירה
 שיפ אר ןֹרַהַא יאצע תפג השמב דנואדכו

 תמאלע תהנב את ראדנב זאב תדאהש יור
 .דוש התשאד האננ דרמת יאנבא ןיא רב
 < את ייאממנ עפר ןמ זא אר ןאשיא המהמהו

 [ רכ יומנבו דרכ ןאננ השמ ספ :דנרימנ
 | :דומנ למע דוב הדומרפ רמא ארוא דנואדכ
 | ךעא דנתפנ הדרכ ץרע השמב לארשי ינבו
 "  הדש ךאלה אמ עימַנ םיושימ ךאלהו ינאפ
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 נצת תי תו דאדעא רפס אי רבדמב

 חרק
 * דנואדכ ןכְסמב הכ דִיָאימ ךידמ הכרה :םיא
 : םיוש ינאפ "אמאמת איִא דרימימ דִיָאימ ךידזנ

 הי האב

 א ןאדנאכו תנארפפו ות תפג ןרֶהַאב דנואדכו
 ותו דיוש למחתמ אר סדקמ האנג ות אב תֶיאבָא
 למחתמ אר דוכ תנאהכ ָהאננ ות אב תנארספו

 ג אר ױל כס ינעי דוכ ןארדארב םַו :דיוש |
 ךידזנ דוכ אב דנשאב ות יאבָא טבס הכ
 תמדכ ארת הרש קֶפִתִמ ות אב את רוָאיִב
 ַהמיִב .שיפ תנארספ אב ות אמַאו דניאמְנ
 : תעידוו ארת תעידו ןאשיאו : דישאב תדאהש
 באבסאב ןכיל דנראד האננ אר ןכסמ ימאמת
 דנרימב אדאבמ דניָאינ ךידזנ חבדמבו סדק
 י קפתמ ות אב ןאשיאו :זינ אמשו ןאשיא
  ימאמת אב אר עאמַתָנֶא ַהַמַכ תעידו הדש
 ךידזנ אמשב יבירֿנו דנרוָא אָנב המי תמדכ

 ה האננ אר חבֹדַמ תעידוו סדק תעידוו :דיָאינ

 ילותסמ רניד לארשי ינב רַב בֵצנ את דיראד
 יםױל אמש ןארדארְב ךניא ןמ אמַאו :דושנ
 אמש יארָבו םַתֿפַרנ לארשי ינב ןאימ זַא אר
 הדש הדאד דנואדכב הכ דנשאבימ שכשיפ
 אנב אר עאמּתנַא ַהָמִּכ תמדכ את דנא

 ו דוכ תנאהכ תנארספ אב ות אמאו :דנרוָא
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 חרק

 ןורדנַא הָננֶא יארבו חבדמ ראכ רה תהנב אר
 תנאהַב 'דינכב תמדכו דיראד האננ תסַא באָנֲח
 ששכב האר זַא תמדכ את םדאד אמשב אר
 .הש התשב .דיא ךידמ הכ יברנו רשאב

 יאיאדה תעידנ ןמ ךניא תפג ןרהאב דנואדכו

 ינב סדקמ יאה זיִנ המה הב אר דוכ ינתשארפַא
 - תנארספו ותב אר אהנָא * םדישכב ותב לארשי
 ₪ 3 .םדאר ידכא הצירפב ןהש הסמ .בבסב *

 ןיא דוש התשאד האננ שָתֶא זַא הכ סאדקא סדק

 ינעו ןאשיא הודה רה דוב דחאוכ ות ןָאזַא
 ינאברק רהו האנג ינאברק רַהו ידְרֶא הידַה רה
 יארב אהניא דננארדנב ןמ דזנ הכ ןאשיא םֶרנ

 = סדק לָתַמ :דשאב סאדקַא סדק תנארספו ות
 ₪ ןא זא רוכד רה רוכב אר אהנָא סאדקא
 ות ןָאזַא םה ןיאו :דשאב סדקמ ות יארב דרוכב

 ןאשיא יאיאטע זא ינַתְׁשארֿפַא הידה דשאב
 ותב אר לארשי ינב ינדינאבנ1 הָיִדַה רה אב
 . םדאד ידבא הצירפב תנארתכדו תנארספבו

 : דרובב ןאזא דשאב רהאט ות הנאכ רד הכרה

 .. לצאח ןירתהב ימאמתו ןנור ןירתֶהַב ימאמת
 דנואדכב הכ אר אהנָא יאה רַבְונ ינעי הלנו ומ
 גד הנרה יאה רבֹונ : םדישכב ןתב דנהרימ
 [  דנרוא ימ דנואדכ ךזנ הכ תסא ןאשיא ןימז
 = רקאט ות הנאכ רד הכרה דשאב ות ןָאזא
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 הצת חי  דאדעא רפס אי רבדמב

 חרק
 ףקו לארשי רַד הנרהו :דרוכב ןָאזַא דשאב
 אר םַחְר הת :דשאב ות ןָאוא דושב
 דנואדכ יארב הכ ידסנדל רַה זא דיאשנ
 םיאהב וַא הנו ןאסנא זא הנ דננארדגימ
 ןאסְנַא הדאז תֶסֹכֵנ אמא דשאב ות ןָאזא
 םיאהב הְדאז תסכנו יהַד הידפ התַבְלא אר
 הְראב רד אמאו :הדב יהידפ אר ךאפאנ
 באסחב ההאמ ךי זַא אר אהנָא אהנָא היד
 סרק לאקתמ קפאָומ הרקנ לאקתמ גנפב דוב

 די

 וט

 * תסכנ ילו :הדב הידפ דשאב הרנ תסיב הכ
 תסכנ אי דנפסוג הדאז תֶסֹכֵנ אי ואנ הדאז
 דנא סדקמ אהנָא יהדנ הידֿפ אר זב הדאז
 אהנָא היפו שאפב חַבְדִמ רב אר אהנָא ןוכ
 יארְב .ובשוכ רטעו ןישַתֶא הידה תהנב אר
 :הנס לתֶמ אהנָא תשונו :ןאהסב דנואדכ
 ןַאזַא תסאר ןארו דשאב ות ןָאַא ינדינאבנג
 זַא אר ינֲתְשארֿפַא יאיאדַה עימנ :דשאב ות
 דנואדכ יארב לארשי ינב הכ סדקמ יאה זיִנ
 ות אב תנארתכדו תנארספו ותב דננארדנימ
 דנואדכ רוצחב ןיא םדאד ידבַא הצירפב
 את ךמנ דהע ות אב ות תיירדו ות יאְרְב
 תפנ ןרהאב דנואדכו  :דרב דסאוכ הבאב
 תפאי יהאוֿכנ ֶלָמ ניה ןאשיא ןימז רד ות
 דהאוכנ יביצנ ות יארְב ןאשיא ןאימ רדו .
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 תי דאדעא רפס אי רבדמב | וצת
 חרק

 לאדׂשי ינב ןאימ רד וה ְךֶלֶמְו ות ביצנ דוב
 | :םתסה ןמ

 אר לארשי רשע ימאמת ךניא יול ינבבו יי
 דננכימ הכ יתמדכ ץועב םדאד תייַכְלַָמ יארְב
 ןיא זא דעבו :עאמַתְנָא הַמיִּכ תמדכ ינעי
 דנָיִאינ ךידזנ עאמַתְנַא המיכב לארשי ינב
 :דנכימב הדש למחתמ אר האננ אדאבמ
 דננכב אר עאמתנַא ַהָמיִּב תמדכ םיול אמא
 יאהנרק רד ןיא דנושב ןאשיא האנג למחתמו
 רד ןאשיאו דוב דהאוכ ידבַא ַהֹצירֿפ אמש

 אריז :תֿפאי דנהאוכנ ךלַמ לארשי ינב ןאיִמ
 דמ ארנָא הכ אר לארׂשי ינב רשע הכ
 דננארדנב ינתשארפַא הידה יארְב דנואדכ

 ןאשיאב ןירב אנב סדישְכב ךֶלֶמ תהְנב סיולב
 דנהאוכנ ךֶלֶמ לארשי ינב ןאימ רד הכ םֶתַפג
 | : : תֿפאי
 .הכ :תפנ הדרכ באטְכ אר הׁשֹמ דנואדכו כ

 ןוג ונב ןאשיאב הדרכ באטכ זינ אר םיול
 יארְב אמשב לארשי ינב זַא הכ אר ירשע
 ָהיִדה האננָא דירינב ןאשיא זַא םדאד תיְכְלַמ
 זַא ירשע ינעי ןָא זַא אר דנואדכ ינתשארפא
 אמש | ינתשארפא | חילו  :דינארדנב רֶׁשע
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 < קמה זא זינ אמש רוט ןידב : דושימ באסה זי
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 זצת שי חי  דאדעא רפס אי רבדמב
 תקח |

 הָיִדַה דירינימ לארשי ינב זַא הכ ייאה רשע
 זאו דינארדלגב דנואדכ יארְב ינתשארפא
 ןרַהַאב אר דנואדכ ינתשארפא הידה אהנָא
 פ רה דוכ יאיאדה עימנ זַא :דיהדב ןהאכ
 אהנָא היפ ימאמת זַא אר דנואדכ ַהידַה
 ל ןאשיאו :דינארדנב אהנַָא סדקמ תמסק זאו
 אהנָא זַא אר אהנָא היפ הכ ימאגנה וגב אר |

 לתמ םוַל יארב האננָא דישאב הדינארדנ
 דהאוכ באסח תשכרג לצאחו ןמרֿב לוצחמ
 א אנרה רד ארנָא אמש ןאדנאכו אמשו :דש
 ץועב תסַא אמש דזמ ןיא הכ אריז דירוכב
 ל ןונו : דינכימ עאמתְנַא המיכ רד הכ יתמדכ
 דישאב הדינארלג אהנָא זַא אר אהנַא היפ
 דוב דיהאוכנ האנג למחתמ אהנָא בבסב ספ
 דינכנ ךאפאנ אר לארשי ינב סדקמ יאה זנו
 :דירימב אדאבמ

5.8 8 

 טי באב

 א הדרַכ באטכ אר ןרהַאו הַשמ דנואדכו
 : דנואדכ הכ יתעיש הצירֿפ תסַא ןיא :תפנ
 ונב לארשי ינבב תפנ הדומרפ רמא ארנָא
 דשאבנ בע .ןֶא רד הכ דאפ ךרס ואנג הפ

 ות ד דשאב הדמאינ שנדמ רב בח
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 = תקח
 דיהדב ןהאכ רֶזָעְלֶא הב ארנָאו :דנרוָאיב
 יור שיפ הדרב האנ רכשל זא ןוריב ארנָאו
 דוכ תַשגנַאב ןַהאכ רֶעלאו : דוש התשב יו
 השיב האנשיפ סבו דריגב ןָא ןוכ זַא
 .:דשאפב הבתרמ תפה אר ןוכ ןָא עאמתנָא
 תשונו תסופ דוש התכוס וא ָךַסנ רַד ואנו
 נ ןהאכו :בוש התכוס ןָא ןינרס אב ןוכו

 אר אהנָא התֿפרנ זמרקו אפוז אב ורס
 תכר ןהאכ ספ :דואדנוְב ןאג שָתֶא ןאימ רד
 קה באב אר וכ ןדכבו דנשב אר רוב
 דוש לכאד האנ רכשל רד ןאזא דעבו דַהד
 ארנָא הב יסַכו :דשאב סֶנֵנ םאש את ןהאכו
 וב דישב בָאב אר דוכ תָכַר דינאזוס
 סננ םאש אתו ההד לסֹנ בָאב אר דוב
 עמָנ אר ןאג ךתסכאכ רַהאט ץכשו :דשאב
 ךאפ יאָנ רַד האנ רכשל זא ןוריב הדרכ
 : יארב לארשי ינב תעאמנ תַהְנב ןָאו דראדנב
 ינאברק ןֶא דש התשאד האנְנ הזנת בָא
 עמנ אר ואנג רתסכאכ הכיסכו :תסא האננ
 ₪ כמ םאש אתו  דיושב אר דוכ תכר דנכ

 = רד הכ יברת לארשי ינב יארְב ןיא דשאב \
 ידבא הצירֿפ דשאב ןכאס ןאשיא ןאימ
 תה פדא רה הסימ הכרה :דוב דהאוכ

 ץכש ןָאו :דשאב סנֵנ ור תפה דיאמנ סמל +
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 שסצת שי  דאדעא רפס אי רבדמב
 תקח

 רדו דנכ ךאפ ןָאב אר ןתשיוכ םייִס תר רד
 אר ןתשוכ רנַאו דשאב רַהאט םתפַה זור
 הר רד דשאב הררכנ דאב םיפ הבירה

 :ַהֲתמ הכרהו :דוב דהאוכנ רהאט סתפה.

 הדומנ סמל דשאב הדרמ הכ אר ימדָא רה
 ןכסמ וא דשאב הדרכנ ךאפ ןָאב אר דוכו

 ץכש ןָאו תסַא הדרָכ תוולכ אר דנואדכ
 רב הימת בָא הכנוג דוש עטקנמ לארשי וַא
 דוב דהאוכ סֶנַג תסא הדשנ הדישאפ וא
 ' ןונאק תסא ןיא :תסַא יקאב ו רב שתסאננו
 הכרה = דרימב יהמיכ רד הכ יסב יארב

 המיכ ןֶא רד הכרהו דוש המיַכ ןָא לבאד
 וש ףרט רַהו :דוב דַהאוֿכ סְננ זור תֿפַה דשאב
 דשאבנ התסב ןֶא רב שופרס הכ הדאשג
 התשכ ןאבאיב רד הכרהו :דוב דהאוכ סננ

 ירבק אי ימדָא ןאוכתְסא אי התימ אי רישמש

 :דשאב סננ חר תֿפה דיאמנ םֶמַל אר
 :ןָא ׁשֵתֶא רתסכאכ וא םִנֹנ ץֿכׁש יארָבו
 רד ןַא רב ןאור באו דנרינכ האננ אבורה

is 

 צי

8. 
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 "י רד התפרנ :אפוז רהאט- ץכשו : דנקירב יפרמ >>
 באבסַא המהו המיב רבו דרב ורפ בָא ןֶא
 הכ-.יצכש רבו דנדוב הא רד הכ טאבו
 אר רבק אי התימ אי לותקמ אי ןאוֿכתסא
 ירַהאט ץֶכַש ןָאו :דשאפב דשאב הררכ סמל
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 - : תקח

 רו סיס תר רד סננ ץכש ןָא רב ארבָא
 ןתשיוכ םתפה ור רדו דשאפב םתֿפַה זור
 הב אר וכ תכר הררב ריהְטּת אר
 דַהאוכ רַהאט םאש רדו דנכ לֶסֹג בָאבו
 אר ןתשיוכ הדש סֶנֵנ הכ יסכ אמַאו :דוב

 תעאמנ ןאימ זא ץכש ןַא דנכנ ריהטת
 תוולמ אר דנואדכ סדקמ הכנוג דוש עטקנמ
 הדשנ הדישאפ וא רב הימה בָאו הדומנ
 הצירפ ןאשיא יארבו :תסַא סָנֵנ וא תסא
 אר היממ בָא הכיסכו דוב דהאוכ ידבא
 בָא הכיסכו דיושב אר דוכ תָכְר דשאפב
 :דשאב סְנִנ םאש את דנכ סמל אר היזנִת
 סִנַנ דיאמנ סמל סננ ץכש הכ אר יונ רהו
 דיאמנ סמל ארנָא הכיסַכ רַהו דוב דַהאוכ
 :דוב .דהאוכ סננ םאש את:

 ןצ

 וע

 כ באב

 "= האמ רד לארׂשי ינב תעאמנ יִמאמַתו
 |  שדק רד םֹוקו דנדיסר ןיצ ןאבאיבב לווא
 = התֿפאי תאפו אָננָא רד םירמו דנדרכ תַמאקַא
 |[ רב ספ דובנ בָא תעאמנ יארבו :דש ןפד
 |  השמ אב םוקו :דנדש עמנ ןרהַאו השמ
 = יתקו םידרמימ הכשאכ דנתֿפנ הדרכ תעזאנמ
 |  :דנדרמ דנואדכ רוצח רד אמ ןארדארְב הכ
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 .אקת כ: דארעא הפס א רברכב

 תקח
 יןאבאיב ןיאב אר דנואדכ תעאמְנ ארנו
 אָניִא רד אמ  םיאהְבו אמ את רדידרוָא
 ה דידרנַא רב ארנ רצמ זַא אראמו : םירימב
 יאָנ הכ דירוָאיב דב יאָנ ןיאב אראמ את
 םַה בָאו תסינ ראנַאו ֹומו ריִננַאו תעארז

 רוצח זַא ןרהאו השמו :םישונב הכ תסינ

 דנדַמָא עאמתַנָא ַהְמִב רד דונ תעאמנ
 ככ דנואדכ לאלנו: דנדאהפא רד רוב חבר
 : דש רַהאֹט ןאשיא
 אצע :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 אר תעאמנ ןרהַא תרדארבו ותו רינב אר

 הרכצ ןיִאב ןאשיא רסנ רד הדרכ עמנ
 אר בא ספ רהדב אר דוכ בָא הכ דייונב
 תעאמנ הדרוָא ןוריב הרכצ זַא ןאשיא יארב
 5 ספ :דינאשונ יהאוכ אר ןאשיא םיאהבו
 הכנאנָג דננאדכ רוצה זַא אר אצע השמ
 ןרַהַאו השמו :תֿפַרְג דוב הדומרפ ארוא

 ןאשיִאבו דנדרכ עמָג הרכצ שיפ אר תעאמְנ
 הרכִצ ןיא זַא איִא דיונשב ןאדצפמ יא תפנ
 * תסד השמו :םירוָא ןורוב אמש יארְב בָא
 הבתרמ וד אר הרֿבַצ הדרכ דנלב אר דוכ
 דַמָא ןוריב ראיסב בָאו דז דוכ יאצע אב
 : דנדישונ ןאשיא םיאהבו תעאמנ הכ
 .ל ארמ הכנוג תֿפנ  ןרָהַאְו השמב דנואדכו
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 5 - דאחעא רפק או רבדמב בקת
 תקח |

 הב רסנ- רד ארמ את ךידומננ קידצת

 ןא אמש אֹדְהְל דיאמנ םידקת לארׂשי
 .םַא הדאד ןאשיאב הכ ינימזב אר תעאמנ

 הבירמ בא תסַא ןיא : תכאס דיהאוכנ לכאד * :
 המצאכמ דנואדכ אב לארשי ינב הכ יאָ
 סידקת ןאשיא ןאימ רד אר דוכ ואו דנדרכ
 ו :דומנ
 |[  םודא ךלמ דמ שדק וַא ןאלוסר השמוי

 דיונימ ןיננ לארשי ות רדארב הכ דאתסרפ
 |[ עקאו אמ רב הכ אר יתקשמ ימאמת הכ

 |[ אמ ןארדפ הכ :ינאדימ ות תסַא הדש וס
 |  רצמ רד ידידמ תדמו דנדמָא דורפ רצמב
 | ןארדפ אבו אמ אב ןאירצמו םידובימ ןכאס

 |  דנואדכ דזנ ןונו :דנדומנ יכולק דב אמ ₪
 | הדפש אראמ ןאוָא וא םידרוָא רב דאירפ
 | ןוריב רצמ זא אראמו דאתסרפ יהתשרפ
 [ הכ ירהש םיתסה שדק רד אמ ךניאו דרנָא

 [ וא הכניא אנמת :תסא ות דודח ךכָא רדי
 |. םיהאוכנ ןאתסכאתו הערזמ זא םירדנב ות ןימז

 |  דישונ םיהאוכנ אה האָנ זַא בָאו תשדנ
 | אתו תפר םיהאוכ אה האר-האש זַא הכלב
 |  תסאר ףרטב םישאב התשדננ ות דודה זַא

 | ארו םודָא :דרכ םיהאוכנ ארַחְנַא ףַנ אי =
 |  ָהְלְבאקמב אלא תשדנ יהאוכנ ןמ זַא תפנ
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 כ  דאדעא רפס אי ירבדמב
 תקח

 ינכ :דַמָא םהאוכ ןוריב רישמש אב ות

 יאה האר. זַא דנתפנ ו; באוָנ רד לארשו
 םישאומו ןמ האנרסו תפר םיהאוכ םאע

 דאד םהאוכ ארנָא תמיק םישונב ות בָא זַא

 תפג :סבו םרדנימ דוכ יאה יאפ רב 95
 תסדו ראיסב קלכ אב םֹודֲאו תשדג יהאוכנ
 רוט ןידב :דמָא ןוריב ןאשיא ָהְלבאקמב יוק
 דודח זא אר לארשי הכ דשנ יצאר םֹודָא
 ור וא ףרט זַא לארשי ספ דַהֶד האר דוב
 \ : דינאדרנ
 שדק זא לארשי ינב תעאמנ ימאמַת ספ
 השמ דנואדכו :דנדיסר רח הוכב הדרכ גוכ
 ןימז דהכס דמ רה הוכ הד אה ןרהא
 דוכ םוקב ןרַהַא :תפג הדרכ באטֿב םֹודַא
 בָא דונ אמש הכנונ אריז תסעפ דהאוב
 תהנניא זַא דידיזרו ןאיצע ןמ לוק זא חַביִרמ

 גקת

 ומי

 \נ אכ

 ב שנ
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 : לכאד:  םדאד לארשי ינבב הכ יניב וא

 אר רֶזעְלֶא שרספו ןרַהַא ספ :דש דהאוכנ
 רה וכ זארֿפב אר ןאשיא התשאד רב
 רב הדרכ ריב אד .ןרהא סאבו :בנאב
 תאפו אָננָא רד ןרהאו ןאשופב רֶזעְלֶא שרספ
 השמ ספ :תסניפ דחאוכ דוכ םוקב התפאי
 דוב הדומרפ רמא ארוא דנואדכ הכ ירוטב

 תעאמג ימאמת רטנ רד ןאשיא הדומנ למע
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 אכ כ  דאדעא רפס אי רבדמב | דקת
 תקח

 סאבְל השמו :דנדמָא רַכ רה הוכ זארפב חט

(=; 

ss 

 ה

 [  רעלא  שרספב הדרכ ןוריב אר ןרהַא
 .תאֿפו הוכ הלק רב אננָא רַד ןרהַאו דינאשופ
 | :דנדמַא דורפ הוכ זַא רֶזעְלאְו השמו תֿפאי
 | דרמ ןֹרַהַא הכ דנדיד תעאמנ מאמת ןונ
 זר יס ןֹרָהַא ָיארְב לארשי ןאדנאכ עימָנ
 : : דנתפרג םַתאמ

 אכ באב

 המ המ דרע ךלמ הכ ינענכ ןונו
 םירתא האר זַא לארשי הכ דינש דוב ןכאס
 ןאשיא זַא יצעבו דרכ גנָנ לארשי אב דִיָאיִמ
 [  ךתאדכ יארב לארשו :דרב יריסאב אר
 א הכדב אר םוק ןיא רנַא תפנ הדרכ רדנ
 אר ןאשיא יאה רהַׁש ייאמנ םילסת ןמ
 דנואדכ ספ :תכאס םהאוכ ךאלַה לכלאַב
 ןאיִנעְנְכ הדומרפ באָנַתסמ אר לארשי יאעד
 = - ןאשיא יאה רהשו ןאשיאו דרכ םילסת אר
 | המרה | ןָאו דנתֿכאס ךאלה לכְלאַב אר
 2 | :דש הרימאנ
 גוכ סלק רחבי. הארב הה הוכ : ואו
 ₪ דנו רה אר םֹחֲא ץמז את דנדרב
 ₪ כו :דש ננת האר בבסב םוק לדו
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 הקת אכ דאדעא רפס אי רבדמב

 | תקח
 הכ דנתֿפנ הדרוָא תיאכש השמו אדכ רב
 רד את  דידרוָא רַב ארָנ רצַמ זַא אראמ
 םה בָאו תסינ ןאנ הכ אריז םירימב ןאבאיב
 תַהאָרְכ ףיכְס ךארוכ ןיא זַא אמ לדו תסינ
 רד ישַתֶא יאה ראמ דנואדכ ספ :דראד
 יהורגו דנדיזג אר םוק הדאתסרֿפ םוק ןאיִמ

 השמ דזנ םוקו :דנדרמ לארשי זַא ריתכ
 הכ אריז םיא הדרכ האנו דנתפנ הדמָא
 ספ םידרוָא תָיאכֶש ות רבו דנואדכ רב
 זא אראה ראמ את ןכ אעד דנואדכ דמ

 התאגתסַא םֹוק תהָנב הָשמו דנכ רוד אמ
 ינישָתֶא ךאמ תפנ השמב דנואדכו :דומנ
 הדיזנ רהו ראדרַב יהסנ רַב ארנָאו זאסב
 :תסיז דַהאוכ דנכ רשנ ןָא רב הכ יהדש

 5 ךס רַב התכאס יניננְנב ראמ השמ ספ
 ראמ רנא הכ דש ןנת דרכ דנלב יהזינ
 רַב ןֵדְרַכ האנְנ ָךַרְנמב דוב הדיג אר יסכ
 : דשימ הדנז ןיִנְנְרַב ראמ ןָא
 :דנדז ודרא תבא רד הדרכ וכ לארשי ינבו
 * רד םרבע יע רד .הדרכ רב תבא ה

 עולט ףרטב בָאומ לבאקמ רד הכ ינאבאיב
 י נוכ אָננָא זַאו :דנדז ודרא תסַא באתֿפָא

 ' אָננָא זַאו :דנדז ודרא דרו ידאְוב הדרכ .

 ןאבאיִב רד הכ ןונרא ףרטְנָאב הדרכ וכ -
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 אפ דאנעא רפס אי רבדמב וקת
 | תקח

 דנדז ודרא דשאבימ ןאירומָא ךודח זא נראכ
 באומ ןאימ רד בָאומ דח ןונרא הכ אריז

 נננ באתכ רד תַהָנ ןיא זא :תסַא ןאידומַאו
 הפוס רד :בָהְו .דושימ התפנ דנואדכ יאה

 | הכ ייאה ידאו הנאכדורו : ןֹונָרַא יאה ידאו וט
 | דודה רבו יתסַא הנתמ רע ןכסמ יוסב
 | | : דנזימ היכת בָאֹומ
 יהאָנ ןָא ןיא דנדרכ וכ רֶאְב הב אָננָא זַאו
 | השמב שא הראב רד דנואדכ הכ תסא
 [ בא ןאשיאב את ןכ עמנ אר םֹוק תֿפנ
 :rk : סהד

 | יא 'דנדייארס אר דורס ןיא לארשי האננָא
 | :דינאובב דורס ׁשיארְב אמש יִיָא ׁשֹונב האָנ

 | םֹוק ואבו 'דנדז הרפח ןארורס הכ יהאָנ =
 | יאה אצעב םכאח ןַאנלוצב ידנדנכ ארנָא
 | את ןאבאיב זא ןאשיאו 'דנדנכ ארנָא דוכ

 |  לאיִלְחנ הב הֶָנֶתַמ זאו :דנדרכ וכ הָנָתַמ ש
 | יהרדב תֹומְב ואו :תומב הב לאילהנ זאו כ

 | הכ הָּנְקִּפ הלק דונ בָאומ יארחצ רד הכ
 9 :תסַא הָנותֹמ ןאבאיִב יוסב

 | ןאיומַא ךלמ ןחיק ָדמ ןאלוסר לארשיו =
 = זַא את הדב תֹואְנָא ארמ :תפנ הדאתסרפ
 = ןאתסכאת אי הערזמ סב םרדנב ות ןימז
 | םיהאוכנ האָנ בָא זאו דיזרו םיהאוכנ ףארֲחְנָא
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 אכ - דאדעא רפס אי רבדמב

 תקח |

 זא את תפר םיהאוכ האר האשבו דישונ

 .אר לארשי ןחיס אמא :םירלנב ות ךחרס
 םוק ומאמת ןחיסו דאדנ האר דוכ ךודה זַא
 הב לארשי הלבאקמב הדומנ עמְנ אר דוב
 אב דיסר ץֶהָיב ןונו דַמָא ןוריב ןאבאיב
 רישמש םדב ארוא לארשיו :דרכ גנָנ לארשי
 דח אתו קבי את ןונרַא זַא אר שנימָז הדז

 ינב דה הכ ארז דרוָא ףרצתב ןומע ינב

 ןא ימאמת לארשיו :דוב סַכְחִתְסִמ ןומע
 רהש ימאמְת רַד לארשיו תפרג אראה רהש
 שתאהד יִמאמַת רדו ןוּבשֶה רד ןאירמִא יאה
 ךלמ ןחיס רהש ןוּבשָה הכ אריז :דש ןכאס
 גְנָנ בָאומ קבאס ךלמ אב ואו דוב ןאירמָא

 זא ןֹונְרַא את אר שנימז ימאמת הדרכ |
 ןאגדנרוַא לתמ ןירב אנב : דוב התֿפַרְנ שתְסד
 ןחיס רהש את דיִאוב ןובשְח הב. .דניונימ
 זַא ישָתֶא אריז ראָותְסאו הדרכ אנב
 'ןחיס הירק יהלעשו דמָא רב ןובשח
 יאידנלב Re דינאוס אר בָאומ ראעו

 םוק יא 'בָאומ יא ות ְרַּב יאָו :אר ןונרא
 לּתַמ: אר דוכ ןארספ 'דידש ךאלה שומְּכ
 אר דוכ ןארתכדו ידומנ םילסת ןאנדנזירג
 ןאשיאב :דאד יריסַאב ןאירמֶא ךלמ ןהיסב
 ךאלַה ןובידב את ןובשָח 'םיתבאדנַא הית
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 בכ : אכ  דאדעא רפס אי רבדמב | חקת
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 | .קלב
 תסַא אָבְדִמ דזמ הכ חפונ את ארנָאו ירש
 | :םיתכאס ןאריו
 :דנדרכ תַמאקֶא ןאירמָא ןימז רַד לארׂשױ
 תאהדו .דאתסרפ רשי יסוסאנ יארְב הֶשמו
 אָנָא רד הכ אר ןאירמַא התפרנ ארנָא
 = האר זא התשנרב ספ :דנדרַכ ןוריב דנדוב י

 ימאמת אב ןשּב ךלמ גועו דנֶדַמָא רב ֵׁשְב
 הב גנְנ יארְב זַא ןאשיא ָהְלְבאקמב דוכ סוק
 תפנ השמב דנואדכו :דַמָא ןוריב ׁעֶרְדֲא
 ימאמת אב ארוא הכ ארז סרתמ וא וַא
 םַא הדומנ םילסת ות תסדב שנימת שמוק
 רד הכ ןאירמָא ךלמ ןחיס אב הכ יוחנבו

 טנ וא אב ידומנ למע דוב ןכאס ןֹובְׁשֲח

 שנארספ אב ארוא ספ :דומָנ יהאוכ למע
 שיארב זא יסכ הכ ידחב דנדז שמוק ימאמתו

 :דנדרוָא ףרצתב אר שנימזו דנאמנ יקאב

 כב באב

 == םָאמ תוברע רד הדרכ גוכ לארשי ינבו
 ודא וחרִי לבאקמ רד ןדרָי ףרט ןָאב
 | | < :דנדז

 / aD סר
 ןאירמאב לארשי הָנֹרַה רֹוּפִצדוְּב קֶלָּב ןונו

 | ראיסב םֹוק וא בָאימ :דיד דנדוב הדרכ
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 טקת ככ דארעא רפס או .רבדמב
 קלב

 ינב זַא בָאומו דנדוב ריתכ הכ אריז דיסרת
 ךיאשמב בָאֹומו :דנדידרנ ברטצמ לארׂשי
 ףארטַאב הָנרַה הורג ןיא ןָאְלַא דנתפג ןיָדַמ
 ואג הכ יעונב דיסיל דנהאוכ תסַה אמ
 קֶלָּב ןאמז ןָא רדו דסילימ אר ארחצ הזבס
 ה ןאהסר ספ :דוב בָאמ ך/מ רפצ ןב
 דזנ תסַא ידאו ראנכ רב הכ  רותפ הב
 דאתָסַרֿפ וא םֹוק ןארַסּפ ןימזב רֹשְּב ןֶּב םעֶלְּב
 זַא ימֹוק ךניא דניונב הדיבלט ארוא את
 אר ןימז יור ןאהו דנא הדמָא ןוריב רצמ
 םיקמ ןמ לבאקמ רדו  דנזאסימ רותסמ
 אר םֹוק ןיאו איִב ןָאְלַא ספ : דנשאבימ

 ױק ןמ וא הכ ארז ןכ תנעל ןמ יארְב
 ןאשיא רב את םבאי ייאנאות דיאש דנרת
 ןוריב .דוכ ןימז וא אר ןאשיאו םיָא בלאנ
 יהד תכרב ות ארכרה םנאדימ אריז םנכ
 ןועלמ ײאמנ תֵנעל ארבה תסא ךראבמ
 ידומ ןדְמ ךיאשמו בָאֹומ ךיאשמ ספ :תסַא
 דנדש הנאור התֿפרג תסדב אר ירינלאֿפ
 :דנתפג וב אר קֶלְּב ןאנכס הדיסר םַעְלַּב דזנו
 ח אננא רד אר בש ןיא תֿפנ ןאשיאב וא
 אמשב דיוג ןמב דנואדכ הכנאננ את דינאמב

 : דנדנאמ םַעַלְּב דזנ בָאומ ןארורסו םיונ זאב
 9 הכ ינאסכ ןיא תפג הדמָא םעֶלְּב דזנ אדכו .
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 בב = דאדעא רֿפס אי .רבדמב יקת
 | קלב

 תפג אדכב םעלְּב :דנתסיכ דנַתְסַה ות דוני
 הדאתסרפ ןמ דונ בָאומ ּךְלמ רֹוּפצדןָּב קלּב

 ךצמ זַא הכ ימֹוק ןיא ךנא הכ :תסַא *
 הדינאשופ אר ןימז ור דנא הדמָא ןוריב
 תנעל ןמ יארב אר ןאשיא הדמָא ןָאלַא דנא
 ןאשיא אב את םבאי ייאנאות הכ דיאש ןכ

 אדכ :םזאס רוד אר ןאשיא הדומנ נננ*
 תנעל אר םוקו ןרמ ןאשיא אב תפנ םעְלְבב
 םעלּב ספ :דנַתְסִה ךראבמ ארז ןכמ*

 תֿפנ קֶלְּב ןארורק הב התסאכרב ןאדאדמאב
 תואַנָא ארמ דנואדכ אריז דיורב דוכ ןימזב

 בָאֹוכ ןארורסו :םִיָאיִב אמש אב הכ רהדימנ יי
 הכ דנתפנ התשנרַב קלַּב דזנ התסאֿכרב

 קְלֶּו :דומנ ראכְנִא אמ אב ןדמָא זַא םעְלַּב וט
 ןאנַא זא רמנרזכו הדאיז ןארורס רגיד ראב
 - = אריו הדמָא םֶעְלַּב ךזמ ןאשיאו :דאתסרפ
 . | הכניא אנמת דוונימ ןיננ רופְצְרַּב קְלֶּב דנַתפג
 00 ארז :ינלנ ראכנא ןמ רזנ ןדמָא ואי

 | דומנ םהאוכ םירכת ראיסב ארת התבלא
 ספ דרוָא םהאוכ אנב ייונב ןמב .הָננָארַהו
 [ םעלב :ןכ תנעל ןמ יארַב אָר םוק ןיאו איב

 הנאכ קֶלְּב רנא תֿפנ קְלָּב ןארכֹונ באונ רד
 ₪ רשפכ ןמב אלטו הרקנ וא רפ אר דוב
 = אָנְת דוב יאדכ הֶוהְי ןאמרֿפ זַא םנאותימנ
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 איקת בכ דאדעא רפס אי רבדמב
 קלב |
 = ןַאְלַא ספ :םֶרָוָא למעב דאז אי םַכ הדומנ
 את דינאמב אנא רד בשְמָא זנ אמש
 דהאוכ הנ רנד ןמּב דתאדכ הכ םסנאדב
 כ ארו הדמָא סעלּב ךזמנ בש רד אדכו :תֿפג
 ות ןדיבלט יארְב ןאמדרמ ןיא רנא תֿפנ
 אמא ורב ןאשיא הארמה התסאכרב דניֶאיִב

 למע ןאמהב םיוג ותב ןמ הכ אר ימאלכ
 נאלא התסאכרב ןאדאדמאב םעֶלָּב ספ :אמְנ
 בָאומ ןארורס הארמהו תסאראיִב אר דוכ
 = וא ןמֿפר בבסב אדכ בצת :דש הנאור
 האר רד דנואדכ התְׁשְרֿפ הדש התכורֿפא
 דוכ נאלא רב ואו דאתסיא ו תמואקמב
 :דנדוב שהארמה שרכונ ודו דוב ראוס

 בשמש אב אר דנואדכ ַהַתְׁשרֿפ נאלאו
 דיד הדאתסיא האר רכס רב ׁשתְסדב הנהרב
 יהערזמב הדש וסְכָיַב האר זַא נאלא ספ
 הארב ארוא את דז אר נאלא םָעְלְּבו תפר
 יאָנ רד דנואדכ ַהַתְׁשְרֿפ ספ :דנאדרנרב
 רהבו דאתסיאב אה ןאתסכאת ןאימ רד דֹונ
 הכ ָהַתְׁשִרֿפ נאלאו :דוב ראוד שפרט וד
 דינאפסָנ ראוידב אר דוכ הדיד אר דנואדכ
 = ארוא ספ דרשפ ראוידב אר םֶעְלַּב יאפו
 9 התפר שיפ דנואדכ התשרפו :דז רניד ראב
 תננב יײאנ הכ דאתסיאב גת רבא ככ הד
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 בכ דאדעא רפס אי רבדמב ביקת
 | קלב

 נו :דובנ ףנ אי תסאר ףרטב ןתשנרב ט

 רז רד דיד אר דנואדכ ַהַתְׁשְרַֿפ אלא
 הדש התכורפא םעלּב םשכו דיבאוכ םעֶלְּב

 דנואדכ האננָא :דז דוכ יאצע אב אר אלא הנ
 אר םעֶלָּב הכ דרַכ זאב אר אלא ןאהד
 הס ןיא ארמ הכ םַא הדרכ הָנ ותב תפנ

 קא קא תפנ גאלאב םעלב :ידז הבתרמ ₪
 הכשאכ ידומנ אֹוָהֲתְסִא ארמ ות הכ תהנ
 ארת ןָאלַא הכ דובימ ןמ תסד רד רישמש
 נאלא ןמ איִא תפג םעלבב :אלא : םתשכימ ל

 הדש ות לאמ הכ יתקו זא הכ םתסינ ות
 איִא יהדש ראוס ןמ רַב זורמָא את םא
 ות אב רוטניאב הכ סמשאדימ תדאע זגרה

 ןאמשנ דנואדכו :ָיַנ תפנ וא םיאמנ ראתפר א
 דנואדכ ָהֶתשרפ את דרכ זאב אר םעלְּב
 שתסד רד הֹנָהרְב ךישמש אב הכ דיד אר
 הדש םכ ספ תסַא הדאתסיא האר רסב

 אריו דנואדכ התשרפו :דאתפא רד ױרב כ
 ארָנ הבַתרֹמ הס ןיא אר דוכ ָנאלא תפנ
 םדמָא ןוריב ות תמואקמב ןמ ךנא ידו

 יור זַא ןמ רשנ רד ות רפס ןיא הכ אריז
 הס ןיא הדיד ארמ נאלאו :תסַא דרמת
 ןמ וא רנאו תסג הראנפ ןמ וא הבתרמ
 םתשכימ ארת ןָאלַא "אניקו תֶסֹנ ימנ הראנכ
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 גיקת בכ דאדעא רפס אי רבדמב
 קלב

 * התשרפב םעֶלְּב :םתשאדימ האננ הדנז ארואו
 םתְסְנאדנ אריז םַדְרכ האננ תפנ דנואדכ
 ספ יהדאתסיא האר רד ןמ לבאקמב ות הכ
 רב תסא דנספאנ ות רטנ רד רנַא ןָאלַא
 הל תפג םַעְלְּבב דנואדכ ַהַתְׁשרֿפ :םדרנימ
 הכ אר ינכס ןכיל ןרב ץאכשא ןיא הקארמה
 םעְלַּב ספ יוגב טקפ אר ןאמה סָיוג ותב ןמ

 * דינש קְלָּב ן€וו :תֿפר קֶלֶּב ןארורס הארמה
 את יו לאבקְתְסֶאב תסַא הדמָא םַעְלְּב הכ
 יאצקא רַבּו ןונרא ךח רַב הכ בָאֹומ רהש
 תפנ םֶעְלִּבב קֶלְּבּו : דַמָא ןוריב דוב יו דודה
 םדאתסרפנ ות ָדזנ ות ןדיבלט יארב איָא
 רדאק "אתקיקח איִא ידמאינ ןמ דזנ ארָג ספ
 קְלֶּבב סעלּב :םנאסר תעב ארת הכ םתסינ
 ןָאְלַא איִא םַא הדמָא ות דונ ךניא תֿפנ
 אדכ הָנֹנֶא םיונב יזיִנ הכ םראד יתרְדק יה

 :תֿפנ םהאוכ אר ןאמַה דראדנמ סנאהדב
 = תירק הב התפר קלב הארמה םעֶלְּב ספ
 מ חבד ןאדנפסוגו ןאואנ קֶלֶבו :דנדיסר תֹוצַח
 דנדוב ו אב הכ ינארורסו טעלְּב דזנ הדרכ
 י אר םעֶלִּב קְלָּב ןאדאדמאבו :דאתסרֿפ
 דֵרְוָא לַעַּב יאה ידנלב הב ארוא התשאדרב
 הטחאלמ אר םֹוק יאצקַא אְננָא זַא את
 ב
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 גכ דאדעא רפס אי רבדמב ריקת
 קלב

 ברב באב

 ןמ יארְב אנניא רד תֿפנ קֶלָּב הב םעלָו א
 אנניא רד נוק תפהו ןאג תפהו זאסב חבדמ תֿפה

 םַעְלִּב הכ יוחנב קְלָּבו :ןכ רצאח םנארב ןצ
 יואנ םַעְלְּבּו קְלָּבו דרוַא למעב דוב התפג
 הב םַעְלְּבּו :דנדינארדג חבֹדמ רַה רב ינקו
 תסיאב דוכ יִנֲתָכוס ינאברק ךדזנ תֿפנ קְלָּב
 תאקאלמ יארְב דנואדכ דיאש םנרב ןמ את
 ארנָא דַהְד ןאשנ ןמב וא הָנרַהו דיִאיב ןמ
 :דמָא רַב ילמְב ספ תֿפנ סַהאוֿכ זאב ותב
 ארו ואְו דרכ תאקאלמ אר םעלְּב אדו
 ואו םתשאד אפ רב חַבְדִמ תֿפה תֿפנ

 דנואדכ :םדרכ ינאברק חבדמ רה רב ינקו ה
 קֶלְּב ךונ תפג התשאדנ םעלּב ןאהדב ינבס

xs 
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 = אר דוכ לתמו :רוב הדאתסיא דוכ ינתכוס

 | הַא ארמ בָאֹומ ךלמ לב יתפג הדרוָא
 | אב הכ ידרוָא קרשמ יאה הוכ זא סרא
 | לארׂשי איִבּו ןכ תנעל ןמ יארְב אר בוקעי

 | הכ ארנָא םנכ תנעל הנוננ : אמנ ןירֿפנ אר ח

 = םיאמְנ ןירפנ הנוננו * תסא הדרכנ תנעל אדכ
4 

 | תשנרב וא דזנ ספ :ונב ןינג התשנרב
 |  ינאברק דזנ בָאֹומ ןארורס עימָנ אב וא ךניאו



 וטקת גכ דאדעא רפס אי רבדמב
 קלב

 :תסַא הדומננ ןרֿפנ דנואדכ הכ ארנָא
 פ זאו 'םניבימ ארוא אה הרכצ רס זַא ארי
 ךניא יםיאמנמ הדהאשמ ארוא אה הוכ
 רדו דושימ ןכאס יאהנתב הכ תסַא ימוק
 יתסיכ :דש דהאוכנ באסה אה תמא ןאיִמ
 עבר אי * דרמש דנאות אר בוקעי ראבג הכ
 ןמ הכשאכ * דיאמנ באסַח אר לארׂשי
 לִתָמ ןמ תבקאעו 'םרימב ןאלדאע תאפוב
 : דשאב ןאשיא תבקאע

 = ארת ידרכ הָנ ןמב תפג םעלבב קְלָּב ספ
 ןאהו ינכ תנעל אר םנאנמשד את םדרוָא
 *איִא תפנ באוָנ רד וא :ידאד םאמת תכרב
 הכ אר הָננָא את םשאב רדח אב דיאבימנ
 ארו קֶלָּב :םיונב דראדנ םנאהָדב דנואדכ
 הכ רניד יאנב ןמ הארמה ןָאְלַא איב תפנ
 יאצקַא טקפ דיד ינאות אר ןאשיא אָננָא זַא
 אר ןאשיא עימנו דיד יהאוכ אר ןאשיא
 ןמ יארב אר ןאשיא אָננָא זַאו דיד יהאוכנ
 * ךזנ םיפוצ יארחצב ארוא ספ :ןכ תל
 הדומנ אנַּב חַבְדַמ תפהו דרב הָנסּפ הלק
 וט הב ואו : דרַכ ינאברק חבדמ רה רב ינוקו יואנ
 אָנניא דוֿכ ינתכוס ינאברק דךזנ תפג קֶנָּב
 (אר דנואדכ) אָגנָא רד ןמ את תסיַאב

 יפ תאקאלמ אר םעלּב דנואדכו : םיאמִנ תאקאלמ
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 כ דאדעא רכס אי רבדמב זטקת
 קלב |

 דזנ תפנ התשאדג ׁשנאבְז רַד ינכסו הדומנ
 דַמָא ו ךמ ספ :ונב ןינג התשנרב קִלָּב
 ןארורס אב דוכ ִנתָכוס ינאבְרק דזנ ךניאו
 דיסרפ וא זַא קְלָּבו דוב הדאתסיא בָאֹומ
 אר דוכ לתמ האננָא :תפג הָנ דנואדכ הכח

 ו ושבו ןיכרכ .קלכ יא :תֿפנ הדרוא :
 ןאסנַא אדכ :רינב שונ ארמ רופצ רספ =

 תסינ םדָא ינב זַאו 'דיוגב גורד הכ תסינ
 ₪ אא דהדב רַײנת .דוכ .הדאראב הב
 הדומרפ יזיִנ אי * דנכנו דשאב התפנ ינכס

 = הדש רומָאמ ךעא :דיאמננ ראָותְסאו דשאב כ

 הר תכרב ואו :כהדב תכרכ הכ  םא
 יהאנג וא :דומנ םנאותימנ דר ארנָאו תסַא יט

 הדהאשמ לארׂשי רד ייאטכו ' הדידנ בוקעי רד
 ' תסַא ואב וא יאדכ הוהְיי תסַא הדומננ
 אדכ :תסַא ןאשיא ןאימ רד האשדאפ ָהרענו
 אהכאש ארוא '* דָרוָא ןוריב רצמ זַא אר ןאשיא
 רב הכ יתסרדב :תסא ישו ואנ לתמ
 'ּונ ירינלאפ לארשי רבו * תסינ ןוספא בֹוקעי
 רד לארשו הכאב רדו בוקעו הראב רד
 הנ אדכ הכ 'דש דהאוב התפנ שהקו

 הדאמ ריש לּתַמ םוק ךעא :תסַא הדרב
 ןתשוכ רנ ריש לָתַמו 'תסאכרב דנהאוכ
 אר ראכש אתו יתכיננַא רַב דנהאוכ אר
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 קת דכ גכ > דאדעא רפס אי .רבדמכ
 קלב

 דהאוכנ | דשוננ אר ןאגתָשכ ןוכו * דרוכנ
 =  :דיבאוכ
 הכ ןכ תנעל אר ןאשיא הנ תפנ םַעְלַּבב קֶלַּב
 י תֿפנ קֶלָּב באונ רַד םַעְלַּב :הַד תַכְרַב הנו
 ןמב דנואדכ הָננָא רה הכ םתפננ ארת איָא
 9 תֿפנ םַעְלְּבב קֶלָּב :םנכב דיאב ארנָא דוונ
 רד דיאש םרבב רניד יאָנב ארת את איב
 יארב אר ןאשיא הכ דִיָא דנספ אדכ רטנ

 = םעֶלּב קֶלְּב ספ :ייאמְנ תַנעְל אָננָא זא ןמ
 ןאבאיִב רב ףרשמ הכ רעפ הלק רב אר
 = אנא רד תֿפנ קְלָּבב םעְלְּב :דרב תסא
 ואג תֿפהו זאסב חבדמ תפה ןמ  יארְב
 :ןכ רצאח אנניא רד םִיארְב זא נוק תפהו

 ל למע דוב התפג םַעְלְּב הכ ירוטב קֶלְּב
 ינאברק חַבְּדִמ רַה רב יִנוקו יואנ הדומנ
 :ךרפ

 דכ כאכ
 א ןדאד תכרַב אר לארשי הכ דיד םַעְלַּב ןונו

 יאה העֿפד לתַמ דיַאימ דנספ .דנואדכ רטנב
 וסב הכלב תֿפרנ ןוסֿפַא ןדיבלט יארְב שיפ
 : אר דוכ ןאמשְנ סעלּבו :דומנ הָנות ארחצ
 קפאומ הכ דיד אר לארׂשי הדרכ דנלב
 רב אדכ הורו דנדובימ ןָכאס דוכ טאבסַא
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 הב דארעא רכס אי ךבדמב "3 חיקת
 קלב |

 - הדרַוָא אר דוכ לתמ ספ :דש לזאנ ואי

 הכ ידְרַמ ןָא ותו *רעבְְּב םִעְלִּב יחו .תפנ
 ןאנכס הכ יסכ ןָא ָיִחַ :דש זאב שנאמשְני

 אר קלטמ רדאק יאיאורו ידנש אר אדכ
 וא .ןאמשְנו דאתפיב הכנָא *דומְנ הדהאשמ

 יאה הַמיִב תסא אביז הָנ :דידרנ הדאשנ ה
 :לארשו יא ות יאה ןכסמו 'בוקעי יא ות
 אה גאב לתמ 'הדש הדישכ יאה ידאו לתמי

 הכ רוע ןאתָּכַרַד לֶּתַמ יהנאכדור ךאנכ רַב
 יאה ןרס לתמו 'דשאב הדומנ סְרַנ דנואדכ
 שיאָה ולד וא בָא :בָא יאה ױְנ דמ דאזָאי

 ואה .בא רד וא רדבו ירש דַהאוכ התכיר
 גנַא זַא וא האשדאפו 'דוב דהאוכ ראיסב

 דהאוכ התשארפא רב וא תכלממו 'רַת דנלב
 ארוא * דרַנָא ןוריב רֶצַמ זַא ארוא אדכ :דש ה

 יאה תמא 'תסא ישחו ואנ לתמ אה ךאש
 ןאוכתסאו * דיעלַב דחאוכ אר דוכ ןאנמשד
 . יאר ןאשיאו יתסכש דהאוכ אר ןאשיא יאה
 [ רש לתמ :תכוד דהאוב דב יאה ריתב 5

 [ רש לתמו ידיבאוב הדרכ עמנ אר דוכ רנ
 . ךראבמ ידנאזנְנַא רַב ארוא הכ תסיכ הדאמ
 | דאב עַל :דהד תכרב ארת הכרה דאב
 | | : דיאמנ תנעַל ארת הכרה
 | הרש התבורֿפַא םָעְלִּב רב קֶלַּב םשכ ספי
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 טיקת דכ דאדעא רפס אי רבדמב
 קלב

 קלבו הז םה דב אר דוכ יתסה יד בה
 אר טנאנמשד את םדנאוכ ארת תפנ םעֶלּבב
 אר ןאשיא הבַתרמ הס ןיא ךניאו ינכ תנעל
 ' דוכ יאנב ןָאְלַא ספ :ידאד םאמת תכרב

 םאמת םארַתִחַא ארת הכ םתֿפנ 'ןכ רארפ
 םארַתִחֶא זַא ארת דנואדכ אנאמה םיאמנ .

 י איִא תֿפנ קְלָּב הב םעלַּב :תסַא התשאד זאב
 ידוב הדאתסרפ ןמ דזנ הכ הכ ינאלוסרב
 זַא רפ אר דוכ ָהנאּכ קְלָּב רנַא הכ :םתֿפננ
 ןאמרפ זַא םנאות ימנ דהדב ןמב אלטו הרקנ
 דב אי ךינ דוכ לד זַא הדומנ זּואְנִת דנואדכ
 ארנָא דיונ ןמב דנואדכ הננָא הכלב םנכב
 .דוכ םֹוק דונ ךנא ןָאְלַו :תֿפנ םהאוכ
 ןיא הכ םיאמנ םאלעא ארת את איִב * םורימ

Le] 
02 

 | דנהואכ הָנ רבָא םאיִא רד ות סוק אב םוק
 ימו * תפג הדרנָא אר דוכ לתמ ספ :דרכ
 שנאמשג הכ ידרמ ןָא יחַו 'רועַּבְרַּב םעלּב
 אר אדכ ןאנכס הכ יסַכ ןֶא יהו :דש זאב
 ' תסנאד אר יִלעַא תרצה תפרעמו * דינש

 * דומנ הדהאשמ אר קלטמ ךרדאק יאיִאורו
 : דידרנ הדושנ וא ןאמשנו דאתפיב הכנָא

 ארוא :*ןָאלַא הנ ןכיל דיד םהאוכ ארוא
 ייֵנ ךידזנ אמַא דומנ םַהאֹוכ הדהאשמ
 ייאצעו * דרַכ דהאוכ עולט בוקעי זַא יהראתס
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 ,דכ דאדעא רפס אי רבדמב כקת
 קלב

 בָאֹומ ףארטַאו * תסאכ רב דהאוכ לארשי זַא
 אר הָנְתַֿפ יאנְבַא עימנו 'תסבש דהאוכ אר

 דהאוכ וא ְךֶלַמ םֹודָאו :תכאס דחאוכ ךאלה =
 וא ךולממ רעש (להַא) שנאנמשדו ירש
 דהאוכ למע תעאנשב לארשיו ידידרנ דנַהאוֿב
 . דושימ רַהאט | בוקעי זַא הכ יסבו :רומנ
 אר רהש לֶהֶא היקו 'דומְנ דהאוכ תנטלס
 התכאדנַא רטנ יקלמע הבו :תכאס דהאוכ ךאלה כ

 תמא לווא קלַמע תפנ הדרנָא אר דוכ לּתמ
 :תסַא תכלאהב יהחנמ וא ָךֶּכָא אמָא דוב אה

 אר דוכ  לֶּתַמ התכאדנַא רטנ ןאיניק רַבו יט
 ָהנאיִשָאו יםֵכְחַתְסמ ות ןַכְסִמ תפגו דְרוָא
 ןכיל :(תסַא הדש) הדאהְנ הרֿכצ רב ות

 רּושַא הכ יתקו את 'דש דהאוכ האבת ןיק
 ה הופ לתמ ספ :דרבכ יריסָאב ארת
 | תסיכ דנכימ ארניא אדכ ןוָנ יאָו תֿפנ הדרוָא

 וי הא אה יתשכו :דנאמב הדנז הכ כ
 *יתכאס דנהאוכ לילד אר רּוׁשַא 'הדמָא םיתכ
 נואו :דינאדרנ דנהאוכ לילד אר רבעו

 התסאכרַב םַעְלִּבה :דיסר דהאוכ תכאלהב הכ
 האר זינ קֶלַּב תפר דוכ יאנב הדש הנאור
 | : תפרג שיפ אר דוב
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 אכקת | הכ דאדעא רפס אי רבדמב .
 קלב

 הכאב ,

 א סוקו דנדומנ תַמאְקֶא םיטש רד לארשיו
 ג אריז :דנתֿפרג ןדְרַכ אנז בָאומ ןארתְכד אב
 | ןאיאדכ נאה ינאברקב אר םֶוק ןאשיא הכ

 ןאיאדכבו דנדרוכימ םוק ספ רנדומנ תנעד דוב
 ג לַעַב הב לארשיו : דנדומנימ הדנס ןאשיא

 לארשי רב דנואדכ בצנו דנדש קחלמ רועפ
 יהכ תֿפנ השמב דנואדכו :דש התכורֿפא
 אר ןאשיא התפרג אר םוק יאסַאור ימאמת

 את שכב ראדב באתֿפָא שיפ דנואדכ ָיארְב
 :דדרג רַב לארשי זא דנואדכ םשכ תדש
 ה זַא יכי רַה הכ תפג לארשי ןארואדב הָשמו
 קחלמ רֹועְּפ לעב הב הכ אר דוב ןאסכ אמש
 לארשי ינב זא ידרמ ךניאו :דישכב דנדש
 רטנ רדו הָׁשֹמ רטנ רד אר יֵנָדִמ ןז הדמָא
 ןארדארְב דזנ לארשי ינב תעאמנ  ימאמת
 עאמתַנָא המֿכ הזאורדב ןאשיאו דִרָוָא דוב

 ןרֵהֲאדוָּב רֶזְעלאְרְְּב סֶחְניִפ ןונו :דנדרכימ הרג
 התסאכ רב תעאמנ ןאימ זַא דיד ארניא ןהאכ
 דרמ ןָא בקע זאו :תֿפרְג דוכ תסדב יהנ
 ןאשיא יוד רה הרש לכאד הבקב ילַארׂשי
 שמכשב אר ןח לַארׂשי ךרמ ןָא ינעי אר
 :דש עפר לארשי ינב זַא אבוו דרב ורפ
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 הכ דאדעא רפס אי רבדמב בכקת

 סחניפ |

 ראזה ראהְנו תסיב דנדרמ אבו זַא הכ ינאנָאו =
 :הגדוב רבנ

 ב שב ב

 :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו -

 ארמ בצנ ןהאכ ןרַהַאְרֶּב רעְלֲאְּב סֶחְניִפ
 ַתְרִיַג אב הכנונ דינאדרנרב לארשי ינב וַא
 לארשי ינב את דש רוינ ןאשיא ןאימ רד ןמ
 ונב אֹדָהְל :םזאסנ ךאלה דוכ תריג רד אר
 :םשכב ימ ּואב אר דוכ יִתַמאלְס דהע ךניא
 .ןיא וא וא דָעַב שתיינד יארְבו וא יארְבּ
 :הכ אריז דוב דהאוכ ינאדואנ תנאהְכ דהע
 לארשי ינב תהנבו דש רויֿנ דוב יאדכ יארב

 לותקמ יִלארשי דרמ ןַא םסָאו :דומנ הראֿפכ י
 :אּולָסְַּב ירמז דידרנ התשכ ינידמ ןז אב הכ

 םסָאו :דוב ןעֶמְׁש ׁשְבס יאבָא ןאדנאכ סיִאר וט
 רוצ רהכד יִּבַּכ דש התשכ הכ ינידמ וז
 = ןידמ רד אבָא ןאדנאכ םֹוק סיִאְר ואו דוב
 2 ו

 :תפג הדרכ באטכ אר השמ  דנואדכו

 |  :דיזאס בולגמ התכאס לילד אר ןאינידמ
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 | העקאו רד אר אמש הכנוג דנתכאס לילד

 = סיאר רתכד יּבְנְּכ דוכ רחאוכ רַמָא רדו רֹעְּפ
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 נכקת וכ הכ דארעא רפס אי רבדמב
 סחניפ

 התשכ רועפ העקאו רד אבנ זור רד הכ ןידמ
 : דנדאד בירֿפ דש

 בב

 -ןֶּב רעַעְלַאו השמ דנואדכ אבו זַא דעבו
 הראמש :תפג הדרכ באטְכ אר ןקאכ ןרֶהַא
 בסח רב אר לארשי ינב תעאמנ ימאמת
 אלאבו הלאס תסיב זַא ןאשיא יאבָא ןאדנאכ
 לארשי זַא הכ אר ינאסכ עימנ ינעי רת
 רועלַאו השמ ספ :דיריגב דננרימ ןוריב נננב
 דונ בָאֹמ תוברע רד אר ןאשיא ןהאכ

 : דנתפג הדרכ באטב ּוחַרִי לבאקמ רד ןּדרי
 רמ אלאבו הלאס תסיב זא אר  םוק
 לארשי ינבו הֵׁשֹמ דנואדכ הכנאננ דיראמשב
 רמַא דנדמָא ןוריב רצַמ  ןימז זַא הכ אר
 'לארׂשי ָהדאז תסכנ ןכיאר :דוב הדומרפ
 אּולַּפ זַאו ןאיִכֹנַה הליבק ךונַח זא ןבּואר ינב
 ןאיִנורצַה הליבק ןורצח זַאו :ןאיאולפ הליבק
 ליאבק דננאנא | :ןאיִמְרַב 7 יִמְרְב זַאו
 הסו להָנ ןאשיא ןאנדש הדרמשו ןאינבּואר
 ינכו = :דנדוב רֿפנ יסו דצ הפה ראה
 ןֶתְדְו  לָאּומְנ  בָאיִלֶא ינבו | : בָאיִלֶא אֹולב .

 הדנאוכ הכ  םרָיבִאו ןְתְד דננאניא םֵריבַאו

 רד ןוקאו השמ אב הדוב תעאמנ ןאגדש
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 וכ דאדעא רפס אי רבדמב דכקת
 סחניפ

 אב ןוָנ דנדרכ המצאכמ חרק תיעמְנ
 דוכ ןאהְד ןימזו :דנדומנ המְצאֹכמ דנואדכי

 דרב ורפ חרק הב אר ןאשיא הדושנ אר
 ןֶא שתֶאְו דנַדרֹמ הורג ןָא הכ  ימאגנה
 תרְבע הדינאוס אר רֿפנ האָננְפו תסיוד
 : דנדרמנ חרק ןארַסְּפ ןכיל : דנָתשנ
 זא יןאשיא ליאבק בסח רב ןעמש ינבו
 הליבק | ןיִמָי זַאו ןאלַאּומָנ הליבק | לאּומנ

 חַרֶז זַאו :ןאיִניִכָי הליבק ןיכָי זַאו ןאינימי י
 : ןאילואש הליבק לּואַש זַאו ןאיִחְרַז הליבק

 ראזה ודו תסיב ןאינעמׁש ליאבק דננאניא ד
 :רֿפנ תסיודו

 ןופצ זא 'ןאשיא ליאבק בסח רַב דג ינבו וט
 זאו ןאינח הליבק ינַח זַאו  ןאינופצ הליבק
 ןאינְזא הליבק יִנְָא זַאו : ןאינוש הליבק ינוש
 הליבק דורא זאו :ןאירע הליבק ירע זַאו

 דננאניא : ןאילַארַא הָליבק יִלֲארַא זַאו ןאידורא
 ןאשיא הראמש בסת רב דָנ נב ליאבק
 :רֿפנ דצנאפו ראזה להָג

 ו רד .ןתאו רעו ןנואו רע .הָדּוהְי נבו ץ
 ליאבק בסח רב הָדּוהְי ינבו : דנדרמ ןענכ כ

 זַאו ןאיִהְלְׁש הליבק הֶלַש זא דננאניא ןאשיא

 : ןאיחרז הליבק חר] ואו ןאיִצְרפ הליבק ץֶרֶפ
 | ןאיִנורְצֶח הליבק ןורצְח זַא דננאניא ץֶרֶפ ינבו יט
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 הכקת וכ דאדעא רפס אי רבדמב
 סחניפ

 יי ליאבק דננאניא :ןאיִלּומֲח הליבק לּומֲח זַאו
 ןאשיא ןאנדש הדרמש בסח רב הדוהי
 0-00 :רֿפנ דצנאפו ראזה ׁשֵׁשו דאתפה
 פ זַא *ןאשיא ליאבק בסח רב רַכשֶשָי ינבו
 :ןאיאופ הליבק הופ זַאו ןאיעֶלֹוּת הליבק עֶלֹוּת
 ײ הליבק ןרמש זַאו ןאיבושי הליבק בושי זַאו
 הכ ָבֵסַח רַב רֶכשְׂשִי ליאבק דננאניא : ןאינורמש
 ראזה ראהו תצש ןאשיא ןאנַרש הדרמש

 | :רֿפנ דציסו

 ײ דרָס זא יןאשיא ליאבק בסח רב ןלּובז ינבו
 זַאו ןאיִנֹולֲא הליבק ןולא זַאו ןאידְרָס הליבק
 < פ ליאבק דננאנא :ןאילַאלַהו ַהליבק לֶאְלחִי
 ןאשיא ןאגדש הדרמש בסַח רב  ןאיִנְלּובְז
 : - :רֿפנ דצנאפו ראזה תצש
 ₪ הָשנִמ 'ןאשיא ליאבק בסח רב ףסוי ינבו
 = הליבק | ריִכְמ זַא יהַׁשנִמ ינבו :םִִרְפֲאו
 דַעְלַּג וַאו דָרָנַא אר דַעְלִּג ריִכמו ןאיִריִכַמ
 ל זא דַעְלִּג ינב דננאניא : ןאידעלנ הליבק
 הליבק קלה ואו ןאַרעיִא הליבק רעיא
 6 ןאיִלֲאֵרְׂשַא הליבק לַארֵׂשַא זאו : ןאיקלח
 + הליבק עדימש וא :ןאיִמְכַש הליבק םֶכש זַאו
 גל ל ןאירפח הליבק רפח זאו ןאיעדימש
 תשאד ןארתכד ןכיל דובנ ירספ אר רַפֲחְדוּב
 הָלְנֶח הָעֹנו הָלֲחֹמ דָחּפְלְצ ןארמכר יאהמאנו |
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 וכ דאדעא רפס אי רבדמב וכקת
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 | סחניפ
 השנמ ליאבק | דננאניא | : הֶצְרִתו הכלמ ד

 ראזה ודו האָננַפ ןאשיא ןאגדש הדרמשו
 : דנדוב רֿפנ דצתפהו |

 'ןאשיא ליאבק ְבסַח רב םירֿפָא ינב דננאניאו
 הליבק רֶכְּב זאו ןאחלתוש הליבק חלתוש זַא
 המ :ןאנהת .הליבק ןחת ואו ןאירפב
 : ןאיִנְרְע הליבק ןרע זא ידננאניא חַלְתוש
 הדרמש בסח רב םירפֲא ינב ליאבק דננאניא
 רֿפנ דצנאפו ראזה ודו יס ןאשיא ןאנדש
 : דננאניא ןאשיא ליאבק בסח רב ףסוי ינבו
 זא 'ןאשיא ליאבק בסח רב ןימָינב ינבו

 . זַאו ןאיִלְּבְשַא הליבק לָּבְשַא זא ןאיעְלב הֶליבְק עַלְב
 הליבק ספופש .זַא :ןאימְריחא הליבק םריחַא +

 : ןאיממפוח הליבק םפוח = זא | ןאיִמָפופש
 ערק ררא זא יןמענו דרא עלָב ינבו
 דננאניא :ןאינמענ הליבק ןמענ זאו ןאידרא
 הדרמשו ןאשיא ליאבק בסח רב ןימְנְב ינב
 רפנ דצששו ראזה נפו להָג ןאשיא ןאנדש
 | :דנרוב
 :ןאשיא ליאבק בסח רב ןֶּפ ינב דננאניא
 ליאבק דננאניא 'ןאימֲחּוׁש הליבק םחוש זא

 אבק עימנ :ןאשיא ליאבק בסח רב ר
 = ןאשיא ןאגדש הדרמש בסח רב ןאימָחּוׁש
 :דנדוב רֿפנ דצראהָנו דאזה ראהנו תַצש
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 זכקת וכ - דאדעא -רפס אי .רבדמב

 סחניפ
 יי *ןאשיא ליאבק בסח רב רֶׁשֲא ינב דננאניא

 הליבק יושי זַא ןאיהנמי הליבק הָנֶמי זַא
 המ זַא :ןאיאעירב הליבק הערְב זַא ןאוׁשי
 זַא ןאיִרְבַה הליבק רֶבַח זַא * הֶעיִרְב ינב
 יט רֵׁשֲא רתכד םאנו :ןאיִלֲאיִכְלִמ הָליבק לאיִּבְלמ
 רב רֶׁשֲא ינב הליאבק דננאניא :דוב חרש
 הסו האָננפ ןאשיא ןאנדש הדרמש בס
 :רֿפנ דַצ ראהנו ראזה
 = * ןאשיא ליאבק בסח רב יִלּתְפנ ינב דננאניא
 הליבק ינּונ זַא ןאיִלֶאְצחְי הליבק לאְצִחִי זַא
 ממ םלש זא ןאיִרְצִי הליבק רַצָי זַא :ןאיִנּונ
 נבסַח רב ליאבק דננאניא :ןאימלש =

 להָנ ןאשיא ןאגדש הדרמשו ןאשיא ליאבק
 דננאניא :דנדוב רֿפנ דצ ראהו ראזה ןנפו
 ראזה ךיו דצשש לארׂשי ינב ןאנדש הדרמש
 :רֿפנ יסו דצ תֿפהו
 :תפנ ההרכ באטכ אה השמ .דנואדכו
 ןימז אהמאנ הראמש בסח רָב ןאנא יארָב

 ריתכ יארב :דושב םיסקת תיַכְלַמ יארְב
 ביצנ לילק יארבו ןכ הדאיז ארוא | ְבצְנ
 הדרמש בסח רבי םכרהב אמנ םכ אנאו
 ןימז ןכיל :דנש הדאד שביצנ וא ןאנדש
 יאהמאנ בסח רבו דש םיסקת הערקב

 : דנואמג ףרַצַת ןָא רד דוכ יאבָא טאבסא
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 1 וכ דאדעא רפס אי רבדמב חכקת
 סחניפ

 ויתכ ןאימ רד ןאשיא ְךְלמ הערק קפאומ יי
 - :דוש םיסקת לילקו
 ליאבק בסח רב יול ןאגרש הדרמש דננאניאו
 תַחְק זא ןאינושרג הליבק ןושְרנ זַא * ןאשיא

 :ןאירְרְמ הליבק יִרְרְמ זא ןאיתחק הליבק
 הליבקו ןאיִנְבְל הליבק םיול ליאבק דננאניא חנ

 ןאישומ הליבקו | ןאיִלֶתַמ הליבקו  ןאינרְבֶח
 אר םכמע תַחְק אמא 'ןאיחרק ההליבק

 רבה רוב דָבְכי םרמע ןז םאנו :דדָרְוָא =:
 ואו דש הדייאז רֶצַמ רד יול יארְב הכ יול
 ןאשיא ךהאוכו הֶשמו ןרהא םֶרמִע יארְב

 אוהיבאו בדנ ןרהא יארְבו : דייאז אר םרמ ס

 אּוהיבאו בדנו : דנדש הדייאז רָמתיִאו רֶזעְלֶאו יל
 הדינארדנ דנואדכ ָךוצחב יבירג שָתֶא ןונ

 . ונעו ןאשיא ןאנדש הדרמשו : דנדרמ דנדוב יל
 |  תסיב רח אלאבו האמ ךי זַא ןארוכד המה
 | רד ןאשיא הכ אריז דנדוב רֿפנ ראזה הסו
 = הכנונ דנדשנ הדרמש לארשי ינב ןאימ
 0 הדאד ןאשיאב לארשי ינב ןאימ רד יביצנ
 | רשלַאו השמ הכ ינאנָא דננאניא :דשנ
 ירד אר לארׂשי ינב הכ יתקו דנדרמש ןהאכ

 = וחרי לבאקמ רד ןדרו  דזנ בָאומ תברע
 | זַא דובנ יסכ ןאשיא ןאימ רדו :דנדךמש יס

 . דנדוב הדרמש ןחאכ ןֹרָהַאו השמ הכ ינאנָא
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 טכקת זכ וכ דאדעא רפס אי רבדמב
 | סחניפ

 יניס ןאבאיב רד אר לארשי ינב הכ יתקו
 הס ןאשיא ָהראב רד דנואדכ ארז : דנדרמש
 דנהאוכ ןאבאיב רד התבלא הכ דוב התפנ
 -ןֶּב בלכ יאוס דרמ ךי אהנָא זַא ספ דרמ
 :דנאמנ יקאב נב עשוהיו הָנֹופִ

 וכ באב

 א -ןב דַעְלִּג ןֶּב רֿפחוַּב דַחפָלְצ ןארַתְכדו
 ףֵכֹיְְּב הָשַנְמ ליאבק זא הכ הָשנמְרּב ריִכָמ
 יאה םאנ תסאהניאו דנִדַמָא ךידזנ דוב
 הכלמו הָלֹנְתו הענו הלחמ | שנארַתְכד
 רוצחבו ןהאכ ַרעלָאו השמ רוצחבו : הָצרתו
 הַמָיַכ רד דמ תעאמג ימאמתו ןארורס
 רד אמ רדפ :דנתפנ הדאתסיא עאמַתָנָא
 רד הכ דובנ הורנ ןָאזַא ואו דרמ ןאבאיִּב

 דנדש ןאתסאדמה דנואדכ דצב חרק תיעמנ
 :תשאדנ ירספו דרמ דוכ האננ רד הכלב
 הכ תַהְנ ןיא זא אמ רדפ םאנ אֹרָנ ספ
 דוש ןחִמ שא הליבק ןאימ זא דראדנ ירספ
 אמ רדפ ןארדארב ןאימ רד אראמ אֹּדֲהְל
 ה אר ןאשיא עד השמ ספ :הדב יביצנ
 :דרוָא דנואדכ ךרוצהב
 :תפנ הדרַכ באטְּכ אר השמ דנואדכו
 'רַד התבלַא דנוגימ תסאר דָמּפְלצ ןארַתכד
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 סחניפ
 יתורומ ְךֶלֶמ ןאשיא ַרַדפ ןארדארב ןאימ
 .ןאשיאב אר ןאשיא ַרדְּב ביצנו הדב ןאשיאב

 הדרכ באטכ אר לארשי ינבו :אמנ לאְקַתנֲא
 דשאב התשאדנ ירַספּו דרימב יסכ רנַא וגב
 רֵנַאו : דייאמְנ לאְקַתנָא שרתכדב ארוא ךלמ
 הב ארוא ְךִלֶמ דשאבנ ירתצד ארוא
 ירדארב ארוא רנַאו :דיהדב שנארדארב
 שרדפ ןארדארב הב ארוא ךלַמ דשאבנ
 דשאבנ יודארב ארוא דפ רנַאו :דיהדב
 ₪ הליכק וא .סכרהב אדרוא ךלמ
 דיהדב דשאב וא רת ךידמ שיוכ הכ
 נב יארב ןיא ספ דושב ןָא ךלאמ את
 דנואדכ הכנאנג דשאב יערש ַהֵצירֿפ לארשי
 :דוב הדומרפ רמא השמב
 רב םיִרָבָע הוכ ןיאב תפג הָשמב דנואדכו
 םַא הדאד לארשי ינבב הכ אר ינימח יא
 דוכ םוקב הנ ות ידיד ארנָא ןונו :ןיבב
 ןרהא תרדארב הכנאנ) דש יהאוב קַמלמ
 הכ יתקו ןצ ןאבאיב רד הכ אריז :דש קחלמ
 ןמ לוק ּזַא אמש דנדומנ הַמַצאֿכמ תעאמנ
 ןאשיא רשנ רד בָא ךזנ ארמו דידיזרו ןאיצע

 רד שָדְק ַהביִרְמ בָא תסניא דידומננ סידקת
 :ןַצ ןאבאיב
 סמַתְלמ :תפנ הדרכ ץרע דנואדכב השמו
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 אלקח וכ דאדעא רפס אי רבדמב
 סחניפ

 יסכ רֶׁשֵב ימאמת ַחאוָרֲא יאדכ הֹוהְי הכניא
 יױר שיפ הכ :דראמנב תעאמנ ןיא רב אר

 דוש לכאד ןאשיא יור שיפו דור ןוריב ןאשיא
 דרוָא רַד אר ןאשיאו דַרַב ןוריב אר ןאשיאו
 ןאבש יב ןאדנפסוג לתמ דנואדכ תעאמנ את
 אר ןנדןּב עשוהי תפנ השמב דנואדכו :דנשאבנ

 דוכ תסד התפרג תסַא חור בחאצ ידְרַמ הכ
 ָרֶעְלֶא רוצחב ארואו :ראדנב וא רב אר
 התשאד אפ רב תעאמְנ ימאמת רוצחבו ןהאכ

 כ תוע זַאו :אמְנ תיִיצְו יִוָב ןאשיא שנ רד
 ינב תעאמנ ימאמת את ראדנב וא רַב דוכ
 רוצחב ואו :דניאמנ תעאטא ארוא לארשי
 וא יארְב זא את  דתסיאב ןהאכ רְועֶלֲא
 . דיאמנ לָאוס דנואדכ רוצחב םיִרּוא םכחב
 יו אב לארשי ינב ימאמתו וא יו ןאמרפבו
 לכאד יו ןאמרפבו דנור ןוריב תעאמנ ימאמתו
 ארוא דנואדכ הכ יעונב השמ ספ :דנוש
 אר עשּוהי הדומנ למע דוב הדומרפ רמַא
 רוצחבו ןהאכ רְועלֶא רוצהב ארואו תפרג
 יאה תסדו :תשאד אפ רב תעאמנ ימאמת
 הכ ירֹוטב ארוא התשאדנ וא רב אר דוכ
 תיײַצנ דוב התפנ השמ הטְסאֹוְב דנואדכ
 :דומנ
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 וכ. .דאדעא רפס אי רבדמב בלקת

 סחניפ

 הכ באב

 :תפג הדרכ באטכ אר הָׁשמ דנואדכו א
 | נב ןאשיאב הדומרפ רמַא אר לארשי ינב

 | זַא ארמ םאעט הדַה את דישאב בקארמ
 ו רד ןמ יובשוכ רטע ןיִׁשַתֶא יאה ינאברק

 |  ונב אר ןאשיאו : דינארדנב ןמ דזנ שמסומ ג
 . דינארדנב דנואדכ דזנ הכ אר ןישָתֶא ינאברק
 |  רַה בעיב הלאסכי הנירנ הרב וד תסַא ןיא
 | הרב ךי :ימיאד ינתכוס ינאברק ּתהנב הרי

 [ רד אר רניח הרבו ןכ ינאברק חָבֹצ רד אר
 | םרנ ךְרָא הָפִא רשע ךיו :ןכ ינאברק רצע ה

 <  יארְב לאלז ןנור ןיח עבר ךו אב הדש טולכמ
 |  ימיאד ינתְכוס ינאברק תסַא ןיא :ידרָא חידה י

 = ינאבלקו ובשוכ רטע תַהְנב יניס הוכ רד הכ
 |[ | ינתכיר הדו :דש ןיעמ דנואדכ ןישְתֶא -

 ..ןיא דשאב יהרב רה תַהְנב ןיח עבר די ןֶא
 | רד דנואדכ יארב אר תארכסמ ינתכיר חָיִדַה

 טנאבוק רצע רד אר רגיד הרבו :זירב סדק

 ינתכיר הָיִדַה לָתָמו חבצ דְרֶא הָיְדַה לתָמ ןכ
  ובשוכ רטעו ןישתֶא ונאברק את ןארדגב ןָא

 הרב וד תֶּבש זור רדו :דשאב דנואדכ יארב מ
 | םרנ ַדְרָא הפיא רשע ודו ביעיב ָהלאס דִי

 ידרָא ַהָיִדִה תהנב ןנוו אב הרש התשס
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 גלקת חכ דאדעא רפס אי רבדמב
DD = 

 י ונאברק תסַא ןיא :ןָא גתכר היה אב
 ינתכוס נאברק גאוס תֶבִש ור רה ינתכוס
 :ןָא .ונתכיר הידה אב ימיאד
 * ינתכוס ינאברק דוכ יאה האמ לוַא רדו
 ךֹת ןאמ ואנ הד .דינארדנב דנואדכ יארב

 י הסו : ביעיב הלאס ךִי ָהְנירנ הרב תפהו ןוק
 ןנֹור אב הדש התשרק םרנ ַךְרָא הפיִא רשע

 רשע ודו ןאנ רַה יארב ידְרֶא הידַה תהְנב

 הידה תהנב ןנור אב הדש התשרס םרנ דרָא

 סרנ -ָּדְרֶא רשע :ךיומ 5 נק רה יאפב יהא

 ידרֶא הידה תהנב ןנור אב הדש התשרֶס
 ובשוכ רטע ינתכוס ינאברק את הרב רה יארב

 יאיאדהו : דשאב דנואדכ יארב ןישתֶא הידהו
 ןאנ רה יארְב בארש ןיה ףֶצַנ אהנָא ינתכיר

 רה יארְב ןיה עברו נוק רה יארְב ןיה תלתו
 רה ינתכוס ינאברק תסַא ןיא דשאב הרב
 ומ תהנב רנ זב ךוו :לאס יאה האמ זא האמ
 אב ימיאד ינתכוס ינאברק יאוס האננ ינאברק
 ינאברק דנואדכ יארְב ןָא ינתכיר הודה

 : דושב
 = דנואדכ ַחסֶפ לווַא האמ םהדראהָג זור רדו
 תסַא דיע האמ ןיא םהדזנאפ ור רדו :תסַא

 ח רד :דוש הדרוכ ריטפ ןאנ חר תֿפַה הכ

 ראכ יה הכ תסַא סדקמ לפחמ לונא זר
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 חכ דאדעא רפס אי רבדמב דלקת
 פהניב

 ןישתַא הידה תהנבו :דינכנ ןָא רד תמדכ <

 ּכ

 כ ןצ

 .1 כ

 שנ 4

 ןאונ נאנ וד דנואדכ יארב ינתבוס יִנאבְרְקו

 ינאברק הלאס יי ָהְנירנ הרב תֿפהו גוק דיו
 תהנבו :דשאב בָיעיב אמש יארב אהניא דינכ

 התְׁשְרָק םרַנ דרָא רשע הס אהנָא יִדְרֶא הָיִדַה
 יארב רשע ודו ןאנ רַה יארב ןנור אב הדש
 הרב רַה ָיארְב רשע ךיו : דינארדנב ןוק רה
 תרנב רנ ןב ךיו :ןארדנב הרב תפה ןא וא

 : דוש הראפכ אמש יארְב את האננ ינאבר|
 הכ הבצ ונתכוס ינאברק יאוס אר אהניא
 ןיאב :דינארדנב תסַא ימיאד ונתכוס ינאברק
 ידה םאעט וה .תפה ןֶא זא ןור רה רוט

 דינארדנב דנואדכ יארְב ובשוכ ךַמַע ןישתַא |
 הדינארדנ ימיאד ינתכוס ינאבְרק יאוס ןיאו
 םתפה תר רדו :ןָא ינתכיר הָיְדַה אב דש

 ראכ יה 'דשאב סדקמ לפחמ אמש יאֹרְב
 :ריטכנ .ןא הד .תמדכ

 רד הזאת יִדרָא ָהידה ןונ אה רבונ זור רדו
 דינארדגב דנואדכ יארְב דוכ יאה התפה רע

 ראכ הו דשאב אמש יארב סדקמ לפחמ
 ינתכוס ינאברק תַהְנבו :דינכמ ןֶא רד תמדכ
 ךַו ןאונ ואג וד דנואדכ יובשוכ רשע יארב

 :דינכ יִנאבְרק הלאסכי הנירנ הרב תפַהו ןוק <
 = הַתְׁשְרַק םרנ דְרָא רשע הס אהנָא ידְרֶא הָיִדַהו חכ
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 הלקת טכ חכ דאדעא רפס אי רבדמב
 5 סחניפ

 יארב רשע ודו ואג רה יארב ןנור אב הדש

 = ןא זַא הרב רה יארב רשע ךיו :נוק רח

 ל הראפַכ אמש יארב את רנ זב ךיו :הרַב תֿפַה
 אהנַא יִדְרֶא ָהִדַד אב אר אהנא :דוש
 ינתכוס ינאברק יאוס אהנָא ינְתכיר יאיאדהו
 : דשאב בע יב אמש יארבו .דינארדנב ימיאד

 א 7

 טכ באב

 א סדקמ לפחמ םתפַה האמ לווא ור רדו
 תמדכ ראכ נה ןָא רד דשאב אמש יארְב
 :דשאב אנרכ ןַתְכאונ ור אמש יארְבְו דינכמ
 דנואדכ יובשוכ רטע תַהְנב ינתכוס ינאברקו

 הרב תפחו וק ד ןאוַג ןאנ ךי דינארדנב
 הס אהנָא יִדְרֶא ָהידהו :ביעיב הלאסכי הנירנ
 יארב ןנור אב הדש התשרַס סרנ דְרֶא רשע
 ירשע ךנ :גוק רַה יארב רשע ודו ןאנ רה

 ה רנ זב ךװ :הרַב תפה ןָא זא הרב רַה יארְב
 הראֿפכ אמש יארב את האננ ינאברק תחנב
 הידהו האמ לווא ינתכוס ינאברק יאוס :דוש

 חידה אב ימיאד | ינתכוס ינאברקו שידרָא =
 בסח רַב אהנָא ינתכיר יאיאדה אב שיִדְרֶא |

 ןישְתֶא הָיִדהו = ובשוכ ָךָמַע את אהנָא ןונאק
 / =  :דשאב דנואדכ |
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 טכ דאדעא רפס אי רבדמב ולקת
 סחניפ

 סדקמ לפחמ םתפה האמ ןיא םהד תר רדוי

- 

(=; 
+ 

so 
, 

 - זס

 לילד אר דוכ יאה ןאָנ דשאב אמש יארְב
 ינתכוס נאבקו :דינכמ ראכ יהו דיזאס
 ואג ךי דינארדנב דנואדכ וארב ובשוכ רטע
 הכ הלאסכי ַהַירנ ַהֵרָב תֿפַהו תק דיו ןאוג
 ידְרָא הידהו :דנשאב ביעיב אמש יארְב
 אב הדש התשרס םֶרנ דָרֶא רשע הס אהנָא
 + נוק רַה יארב רשע ודו ןאג רַה יארב ןנור
 :הרב תפה ןָא זַא הרב רַה יארב רשע ךיו

 ינאברק יאוס האננ ינאברק יארְב רנ וב דוו
 אב ימיאד ינחכוס ינאברקו יהראפכ האנג

 :אהנָא ינתכיר יאיאדַהו שָידְרֶא הידה
 סדקמ לֿפחמ םתֿפה האמ םהדזנאפ זור רדו
 דינכמ תמדכ ראכ עה דשאב אמש יארב
 :דיראד האננ דע דנואדכ יארב זור תפחו

 ובשוכ רשע ןישתַא הידה ינתכוס ינאברקו
 ' ודו ןאונ ואנ הדזיס דינארדנב דנואדכ יארב
 . יארב הכ הלאסכי םנירנ הרב הדראהג נוק
 יִדְרָא הידה תהנבו :דנשאב בעיב אמש
 אב הדש התשרָס סרנ דרָא רשע הס אהנָא
 ודו ןאג הדזס ןָא זַא ןאנ רַה יארְב ןנור
 רשע דיו :גוק וד ןָא זַא גוק רה יארְב רשע
 | ךפ :הרב הדראּהָנ ןָא זא הרב רה וארב
 < נאברק ָיאוס האנג ינאברק תהנב רנ זב
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 זלקת טכ דאדעא רפס אי רבדמב
 סחניפ

 ינתכיר הידהו ידרָא ַהיַדַה אב ימיאד ינַתֹכוס
 | | ןֶא
 "נוק ודו ןאוָנ ןאנ הדזאוד םווד זור רדו

 " ואיאדהו :ביעיב הלאסכי הנירנ הרב הדראהנו
 אה ןאג יארְב אהנָא יִנְתכיר יאיאדהו ידְרֶא

 בפסח רב אהנָא הראמשב אה הרבו אה גוקו
 = יאוס האנג ינאברק תֶהְנב רג זב דיו :ןונאק

 שידרָא הידה אב ימיאד ינתכוס ינאברק

 : אהנָא ינְתכיר יאיאדהו

 כ נוק ודו ןאוָנ ןאנ הדזאי םּוס תר רדו
 יט יאיאדהו :ביעיב הלאסכנ הנירנ הרב הדראהגו
 אה ןאג יארב אהנָא ינַהֹכיר יאיאדהו ידרָא
 בסח רַב אהנָא הראמשב אה הרבו אה גוקו
 כ יאוס האנג ינאברק תהְנב רנ זב דיו :ןונאק

 הידחו שיידְרֶא הידח אב ימיאד ינתכוס ינאברק
 :ןָא .ינתכיר
 הדראהנו נוק ודו ןאונ ןאנ הד םראהנ זור רדו

 ידְרֶא יאיאדהו : ביעיב הלאסכי ַהְנִרנ הרב
 וקו אה ואנ יארב אהנָא ינתכיר יאיאדהו

 :ןונאק בסח רב אהנָא הראמשב אה הֶרְבו אה

 הכ ינאברק יאוס האננ יִנאברק תַהְנב רנ זב דו

 ינתכיר הידהו שידרָא הידהו ימיאד ינתכוס
 | 5 :ןָא

 יט הדראהנו ןוק ודו ןאוָנ נאג הנ םנַפ חר רד
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 סחניפ

 ידרַא .יאיאדהו : ביעיב הלאסכי הנירנ הרב
 גוקו אה ןאנ יארְב אהנָא ינתכיר יאיאדהו
 :ןונאק בסח רב אהנָא הראמשב אה הָרַבו אה
 ינאברק יאוס האנג ינאברק תַהְנב רנ זב דיו

 ינתכיר ההיַדהו שידְרֶא הָיְדִהו ימיאד ינתכוס
 :ןָא
 הדראהנו נוק ודו ןאוָנ ואנ תשב םשש זור רדו

 | ידְרָא .יאיאדהו :בעיב הלאסכי הנירנ הרב
 גוקו אה ואנ יארב אהנָא ינתכיר יאיאדהו
 :ןונאק בסח רב אהנָא הראמשב אה הרבו אה

 ינאברק יאוס האננ ינאברק תַהְנב רנ זב ךיו

 ינתכיר יאיאדהו שידרָא ַהָיהַהו ימנאד ינחֹכוס
 = :ןָא
 גוק ודו ןאוָנ ןאג תֿפַה םתֿפה זו  רדו
 יאיאדהו :ביעיב הלאסכי הנירנ הרב הדראהנו
 אה ואנ יארב אהנָא ינתכיר ואיאדַהו ידרָא
 בסח רב אהנָא הראמשב אה הרבו אה גוקו

 יאוס האנג ינאברק תַהְנב רנ וב דיו :ןונאק
 הידהו .- ָהְיִדַהו ימיאד ינתכוס ינאברק
 | :ןָא .ינתכיר
 .דשאב סדקמ ןשנ אמש יארְב םתשַה זור רדו

 הכוס נאברקו :הינכמ תמדב ראכ ה

 דנואדכ יארב ובשוכ רטע ןישַתֶא הידה
 | הרב תפהו תק דו ןאונ ןאג ךִי דינארדנב
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 טלקת ל .טכ דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 * יאיאדהו ידָרֲא יאיאדהו :ביעיב הלאסכי הנירנ
 אה הרבו גוקו ןאנ יארְב אהנָא ינְתכיר
 ח ב ךה :ןונאק בסה רב אהנא הראמשב

 ינתכוס ינאברק אוק האנֿנ ינאברק יארב רנ

 :ןָא .ינתביר הידהו שידְרֶא הידח אב ימנאד
 יארְב דוכ יאה םסֹומ רד אמש אר אהניא
 לפאונו אה רדנ יאוס דינארדנב דנואדכ
 יאיאדהו ינתכוס יאה ינאברק יארְב דוכ
 : דוכ יתמאלס ַחיאבדו ינתכיר יאיאדהו ידרָא
 מ הַשמב דנואדכ | הָננָא רה בסח רב ספ
 אר לארׂשי ינב הֵׁשֹמ דוב הדומרפ רמַא
 :דומנ םאלעא

 ומ 47

 פב

 ל באב
 א אר לארשי ינב טאבְסַא ןארורס השמו

 הכ יראכ תסַא ןיא :.תפנ הדרכ באטפ
 יצכש ןוָנ :תסַא הדומרפ רמַא דנואדכ
 את דרוכ םסק אי דנכ רדנ דנואדכ יארב
 ספ דיאמְנ םאֹוִלֲא יפילכתב אר דוכ ןאַנ
 רב הכלב דואסנ לטאב אר תפ םאנב
 למע דמָא רב שנאהד זא הָננָא רה בסח
 רַדָג- דנואדכ יארב ןז ןכ אמאו האמ
 שננאונ רד שרדפ הנאב רד אר דוב הרכב
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 7 דאדעא רפס אי רבדמב  םקת
 ּ תוטמ |

 וא רדנ שרדפו :דיאמנ םאזלא יפילכתב י
 הדומְנ םאזְלֶא ןֶא רב אר דוכ הכ יפילְכִתו
 תכאס וא ָהְראב רד שרדפו דשאב הדינש
 ראותסא שיאה רדנ ימאמַת האגנָא דשאב

 | הדומנ םאולַא ןָאב אר דוכ הכ יפילכת רהו
 < שרדְּפ רַנַא אמא :דוב דהאוכ םיאק דשאב ה

 האננָא דרכ ענמ ארוא דינש הכ יזור רד
 הכ שפילאכת זַאו שיאה רָדַנ זא םאדכ ה
 ראותסא דשאב הדומנ םאזלֶא ןָאב אר דוכ
 ארוא שרדפ הכ תַהְננא זאו דוב דהאוכנ
 דהאוכ ארוא דנואדכ תסַא הדומנ עֶנמ

 ה תש ההאד ירהושב רנַאו :דיזרמָא
 התְסַג שָיאהְבְל זא הכ ינכס אי וא יאה
 רא רב י'הדומנ םאולא ןָאב אר דוכ ןאנו
 יוב שנדינש זור רדו דינש שרהֹושו : דשאב +

 דהאוכ ראותסא שיאה רָּדַנ האננָא תפננ ןיה
 ןַאב אר ןתשיוכ הכ ײאה  ףילכתו דנאמ
 | :דנאמ דהאוכ םיאק תסַא הדומנ םאזְלֶא אה

 |  דינש ארנָא הכ יור רד שרַהְוש רנא ןַכיל =
 . תסוא רב הכ אר ירדנו דיאמְנ ענמ ארוא
 [ ההסנ שיאה בל וא הכ אר ינכס אי
 | דשאב הדומָנ םאֹוִלַא ןָאב אר ןמשיוכו
 | דהאוכ ארוא דנואדכ ספ דזאס לטאב

 < רד הקלטמ אי הויב ןז רדנ אמא : דיזרמָא =
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 אמקת ל  דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 דשאב הדומנ םאזלָא ןָאב אר דוכ הָנרַה
 רנא אמַאו :דנאמ דהאוכ ראותסא װ רב

 ןתשיוכ אי דנכ רדנ שרהֹש ָהנאכ רד ינז

 :דיאמנ םאולַא יפלכתב םסק אב אר
 * ענמו | דיוגנ גיה ארואו דונשב שרָהושו

 ראותסא שיאה רדנ ימאמת ספ דיאמננ

 םאזְלֶא ןָאב אר  ןתשיוכ הכ יפילכַת רַחו
 אמאו :דוב דהאוכ םיאק דשאב הדומנ
 אר אהנָא דונשְב הכ יור רד שרָהְוש רנא
 רד שיאהבל וַא הנה ספ דזאס לטאב
 אי שיאה רדנ הראב רד דשאב הדמָא
 .הכנונו דנאמ דהאוכנ ראותסא דוכ ףילאכת
 דנואדכ תסַא הדומנ לטאב ארנָא שרהוש
 םסק רַהו ירדנ רַה :דיזרמָא דהאוכ ארוא
 דוכ ןאג ןתָכאס לילד יארְב אר ימאזְלֶא
 ארנָא שרהושו דיאמנ ראָותסא ארנָא שרחוש
 * זורב זור שרֶהְוש רַנָא אמא :דזאס לטאב
 המהו שיאה רלנ המה ספ דווגנ יה ואב
 ראותקא דשאב ו רב הכ אר שפילאכת

 יוב דינש הכ יור רד הכנונ דשאב הדומנ
 הדומנ ראותסא אר אהנָא ספ תפננ ןיה
 וט לטאב אר אהנָא ןדינש זא דעב רנַאו :תסַא
 דהאוכ למחתמ ארו האנג וא ספ דומנ
 = השמב דנואדכ הכ יצשיארפ תסניא :דוב
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 אל ל  דאדעא רפס אי רבדמב | במקת
 . תוטמ |

 ןאימ רדו שנת דרמ ןאימ רד דומרֿפ רמַא
 רד וא ינאונ ןאמז רד שרתכדו רדפ
 ce :ִו רדפ הנאכ

 אל באב
 :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א

 ריגב ןאיִניִדִמ זַא אר לארשי ינב םאקתְנָא ג
 :דש יהאוכ קחלמ דוכ םוקב ןָא זַא דעבו
 תפנ התכאס בטאכמ אר םֶוק השמ ספגו

 דיזאס אָיהמ גנְנ יארְב ןאדרמ דוכ ןאימ זַא

 סאקתנָו דָא רב ןָיִדמ הלֶבאקמב את
 הפנ ראוד :ךנשכב ןיִדַמ .זַא אר דנואדכי

 יארב לארשי טאבסַא עימנ זַא טבס רה זַא
 לארשי יאה הראזה זַא ספ :דיִתְסרֿפב ננג ה

 ראזה הדזאָוד ינעי ראזה ךי שבס רַה זא
 :דנדש בֿכתנמ נננ יארב הרש איהמ רֿפנ
 טבס רה זא רפנ ראזה אר ןאשיא השמויי

 ב סָחְנִּפ אב אר ןאשיא דאתסרֿפ נננב
 יארְב אה אנרכו סדק באבסַאו ןהאכ רועְלָא
 אבו :דאתסרפ נננב שתסנ רד ןַתכאוני

 רמא אר השמ דנואדכ הכ רוטב ןדמ
 אה (ארופד המה הדרכ ננג דובי הדומרפ

 יעי ןידמ ךולמ ןאגַתְׁשכ ןאיִמ רדו :דנתשכ ח
 האשדאפ ננפ עברו ריחו רוצו סקרו יוָא
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 גמקת אל דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 אד רועבךב | םעלבו דנתשכ אר  ןהמ
 ןידמ ןאנז לארׂשי ינבו :דנתשכ רישמשב
 עימנו .דנדרב יריִסַאב אר ןאשיא לאֿפטַאו

 מ

 ךאלמא ַהָמַהו ןאשיא ישאומ עימנו םיאָהְב

 אה רהש ימאמתו :דנדרכ תַראג אר ןאשיא
 שָתֶאב אר ןאשיא יאה העלקו ןכאסמו
 יאר תראנ עימנו תמינג ימאמתו :דנדינאזוס

 תראגו ןאריסאו : דנתפרג םיאהבו ןאסְנָא זַא
 תעאמנו ןהאכ רועלַאו השמ דזנ אר תמיננו
 בָאומ תברע רד האנ רכַשל רד לארשי ינב
 תפא .;וחרי לבאקמ רד רי = כ וכ
 : דנדרוָא
 : תעאמנ ןארורס .ימאמתו ןַהאכ רועְלָאו השמו
 ןאשיא לאבקתסַאב האג רכשל זא ןוריב
 ינעי רכשל יאסַאור רב השמו :דנדמָא
 הכ אח דַצ ןאראדרסו אה הראזה ןאראדרס
 דאנבצנ דנדוב הדמָא זאב גנו תמדכ זַא
 ןאנז המה איִא תפג ןאשיאב השמו :דש
 הכ דננאנא ךנא : דיתשאד האננ הדנז אר

 אר לארשי ינב םַעְלַּב תרושמ בסח רב
 דנואדכב רעפ רמא רד את  דנתשאדאו
 אבו דנואדכ תעאמָנ רדו דנדיזרו תנאיכ
 לאֿפטַא זַא ירוכד רה ןָאְלַא ספ :דש ץראע
 אר דבמ הכ אר ינ רה דשכב אג
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 תוטמ
 רשאב הדש רתסבמה וא הב התכאנש
 דרמ הכ אר ירתכד רה ןאנז זאו : דישכב
 הדשנ רַתְסָבמַה וא אבו התכאנשנ אר
 תפה אמשו :דיראד האננ הדנז דוכ יארב
 הכרַהו דינז המיֿכ האנ רבְׁשל זַא ןוריב זור
 סמל אר יהתשב הכ רהו התשב אר יצכש
 רד אמש ןאריסַאו אמש זַא דשאב הדומנ
 ריהטת אר דוכ םתֿפה תר רדו םּווס זור
 הנרהו ימרֶג ףרט רהו המאנ רַהו :דיאמנ
 ףרט רקו דשאב הדש התכאס וב םשפ וַא
 | : דייאמנ ריהטת אר ןיבוְנ
 הלתאקמב הכ יגנְנ ןאדרמב ןהאכ רֶועְלָאו
 יתעירש ןונאק תסַא ןיא תֿפנ דנדוב התפר
 :תסַא הדומרפ רמַא השמב דנואדכ הכ
 ינעו : ברסו יורו ןַהֶאו ננרבו הרקנו אלט
 שתֶא זַא ארנָא דושב שָתֶא למחתמ הנרה
 היננה בָאבו דש דהאוכ רהאטו דינארדנב
 שַתֶא למחתמ הָנרַהו דנזאס רהאט ארנָא זינ
 תר דו :דינארדנב בא וא ארנַא דנשנ

 רהאט את דיושב אר דוכ תכר םתֿפַה
 :דיוש לכאד האנ רכשלב ןאזַא דעַבו דיוש
 ה ות :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 תעאמנ יאבָא ןאדנאכ ןארורסו ןהאכ זְעְלֶאו
 זַא הנ תסַא הדש התֿפרג הכ ימיאנג באסה
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 המקת בל דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 פ אר תמינת :דירינב םיאהב וַא הנו ןאסנַא
 ןוריב הלתאקמב הכ יננְנ ןאדרמ ןאימ רד
 ה ןַאו :אמנ ףצנ תעאמנ ומאמתו דנַא התפר

 דנַא התפר ןוריב הלתאקמב הכ יננֵג ןאדרמ
 זא רֿפנ ךִי ינעי ריגב- דנואדכ יארְב תוכו
 א הָו ןאנ זַא הָו ןאסנא זַא הָנ דצְנאפ
 ןאשיא תמסק זַא :דנפסוג זַא הָו אלא
 הידה את הדב ןהאכ ָךעְלֶא הכו ריגב
 ַתֹמְסְק זַאו :דשאב דנואדכ יארְב ינתשארַפַא
 רֿפנ האננַפ רַה זַא הכ יכי לארשי ינב
 הנו ןאסנָא זַא הג דשאב הרש התפרנ
 דנֿפסונ זַא הנו גאלא זא הו ןאנ זַא .

 אר אהנָאו ריגב םיאהב ַעימנ זַא הנו
 האנָנ אר דנואדב ןכְסמ תעידו הכ ינאיואלב
 רב ןהאכ רועלַאו השמ ספ :הדב דנראדימ
 דוב הדומרפ רמַא השמב דנואדכ הָננָא בסח
 הכ יתמיננ ןָא יאוס תמינֹנו :דנדרכ למע
 דצשש דנפסוג זַא דנדוב התֿפַרְג יננֵג ןאדרמ
 ואנג ַאו :דוב סאַר ראזה ננפו דאתפהו
 תֶצְש נאלא זאו :סאר ראזה ודו דאתפה
 הכ ינאנז זַא ןאסְנָא זַאו :סָאר ראזה דיו
 רפנ ראזה ודו יס דנדוב התכאנשנ אר דרמ
 הכ דוב ינאסכ תמסק הכ יהֿפצנו : דנדוב
 ראזה תֿפהו יסו דציס דנדוב התפר :נננב
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 אל דאדעא רפס אי רבדמב ומקת
 תוטמ

 דנפסונ זַא דנואדכ תוָכוו :דוב דנפסונ דצנאפו יי

 יס ןאואנו :דוב סָאר גנפו דאתפַהו דצשש חי
 דנואדכ ַתוָכֹז אהנָא זַאו דוב ראזה ששו

 ראזה יס אה נאלאו :דוב סָאר ודו דאתֿפַה ש
 ךיו תצש דנואדכ תוָכֹז אהנַָא זַאו דצנאפו

 ןאשיא זַאו ראזה הדזנאש ןאמדרמו :דוב סאר מ
 תוָכֹו השמו :דנדוב רפנ ודו יס דנואדכ תוָכֹז אמ

 הב דוב דנואדכ ינתשארפַא ָהיְדַה הכ אר
 השמב דנואדכ הכנאננ דאד ןהאכ ָךזעלֶא

 לארשי ינב תמסק זַאו :דוב הדומרֿפ רמָא גמ |
 .הדרכ אדנ יננְנ ןאדְךמ זַא ארנָא השמ הכ

 יסו דציס ןאדנפסוג זַא תעאמנ תמסקו :דוב =
 ןאואנ זַאו : דוב סאר דצנאפו ראזה תפהו מ
 ראזה יס אה נאלא זַאו :סָאַר ראזה ששו יס המ

 :רֿפנ ראזה הדזנאש ןאסנא זַאו :סָאר דצנאפו ומ
 זא הכ אר יכי לארשי ינב תמסק זא השמו מ

 ןאסנַא זא הנ דוב הדש התפרנ האננפ רה
 ינאיואל הב אר אהנָאו תפרג םיאהב זא הנו
 = דנתשאדימ האנָנ אר דנואדכ ןכְסַמ תעידו הכ

 "| הדומרפ רמַא השמב דנואדכ הכנאנג דאד |
 | רכשל יאה הראזה רב הכ יאסַארו :דוב
 = ןאראדרַפ אב אה הראזה ןאראדרס דנדוב

 ב מ

 | דנתֿפג השמבו :דנדמָא השמ דנ אה דצמ
 | .תסד ריז הכ אר ינננ ןאדרמ באסח תנאנַדנְב
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 זמקת בל אל דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 דוקפמ רֿפנכַי אמ זַאו םיתפרג דנשאבימ אמ
 .התפאי סכרַה הֶגנָא זא אמ ספ :תסא הדשנ
 זַא םיא הדרנָא דנואדכ יארְב יהְיְדַה תסַא
 דנב תסדו אה לאכלכו אלמ יאה רוז
 דנב ןדֶרְו אה ראושוג אה רתשננַאו אה
 דנואדכ ךוצהב אמ יאהנאָנ יאהב את אה
 המֲהְו אלט ןהאכ רֶעְלֲאו השמו :דוש הראפכ
 :דנמֿפרג ןאשיא זא אר  העונצמ יאה רויז
 הראזה ןאראדרס זַא הכ יחידה יאלט ימאמתו
 דנדינארדנ דנואדכ יארב אה דצ ןאראדרסו אה
 :דוב לאקַתַמ האננפו דצ תפהו ראזה הדזנאש

 יארְב יתמינֿנ יגנג ןאדרמ זַא יכי רַה הכ אריז
 אלט ןהאכ רועְלֲאו השמו :דנדוב הדרב דוכ :

 התפְרְג אה דצו אה הראזה ןאראדרס זַא אר
 לארשי ינב תַהְנב את דנדרוַא עאמַתְנָא המיִבב
 :דשאב ראנדאי דנואדכ ךוצחב

 כל באב
 א תיאהנב ישאומ אר דָנ ינבו ןבואר ינבו

 ןימזו רעשי .ןימז ןונ ספ דוב ריתכו ראיסב
 ןאכמ ןאכמ ןיא ךנא הכ דנדיד אר רעל
 הֵׁשֹמ דזנ ןבואר ינבו דָּג ינב :תסַא יׁשאומ
 :דנתפנ הדמָא תעאמנ ןארורסו ןהאכ רֶזְעַלָאו

 םָבֹׂשּו הָלֲעְלֶאו ןּוּבָשָמְו הֶרמנו רזעוו ןבידו תורְסע .
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 תעאמנ יור שיפ דנואדכ הכ ינימז :ןעבו ובנו
 תסַא ישאְומ ןימז תסַא התכאס חותֿפמ רארשי
 :םישאבימ ישאומ בחאצ תנאגדנבו
 התפאי תאּפְתְלֶא ות רַמנ רד רֶנַא דנתפנ ספ
 דש הדאד תיִיַכְלְמב תֶנאנדנבב ןימז ןיא םיא
 דָּנ ינבב השמ :הדמ רובע ןדרי זַא אראמו
 גננב אמש ןארדארב איִא תפג ןֵבּואָר ינבו
 לארשי ינב לד ארֶנ :דינישנב אנניא אמשו דנור
 דנואדכ הכ ינימזב את דינכימ הדרךספַא אר
 רוט ןימהב :דננכנ רובע תסא הדאד ןאשיאב

 = ןאשיא הכ יתקו דנדומנ למע אמש ןארדפ
 :םדאתסרפ ןימז ןדיד יארְב עַנְרַּב שדק זַא אר
 ינב לדו דנדיד אר ןימז התפר לֹוכְׁשֲא ידאוב
 הכ ינימזב את דנתכאס הדרספַא אר לארשי
 :דנושנ לכאד דוב הדאד ןאשיאב דנואדכ
 דש התכורֿפַא זורנָא רד דנואדכ בֵצֹנ ספ
 שה ההבלא :תפנ הדרוכ םסק הכ ידחב
 )= רבומא ןוריב רצמ וא הכ ינאדרמ וא םאדכ

 הכ אר ןימז ןָא רַת אלאבו הלאס תסיב זַא

 דנהאוכנ םדרוכ םסק בקעַו קחצו םֶהְרְבא יארב

 : 1גרומננ למאכ יוריפ ארמ ןאשיא הבנונ דיד

 הכנוָג ןּונןְּב עשוהו זינק הְנְפידְְּב בֶלָּכ יאוס
 ספ :דנדומנ למאכ יִוָריִּפ אר דנואדכ ןאשיא
 < ןאשיא הדש התכורפַא לארשי רַב דנואדכ בצנ
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 טמקת בל דאדעא רפס אי רבדמב
 תוטמ

 |. דינאדרנ הראוָא ןאבאיִב רד לאס להָנ אר
 רד אר תרארש ןיא הכ יהורנ ןָא ימאמת את
 :רנרש ךדאלה דנדוב הדצה רתאדכ הש
 ' ןאדרמ זַא יהובנַא דוכ ןאַרַּדְפ יאָנב אמש ךניאו
 ַבֵצֹנ תדש את דיא הדש אפ רב ראכ אסכ
 :דינכ הדאיז זאב לארשי רַב אר דנואדכ
 וט ראב דינאדרנב ור וא ױריפ זַא רנא אריז
 דהאוכ ךרת ןאבאיב רד אר ןאשיא רניד

 דיהאוכ ךאלה אר םיק ןיא ימאמת אמשו דרַכ
 : תכאס

 אראה לנָא דנתפנ הדַמָא ו דזנ ןאשיא ספ
 לאֿפטַא ַתַהנב אה רהשו דוב ישאומ יארב אנניא |

 ' רצאח הדש חלסמ דוכו :תכאס םיהאוכ שיוכ
 תפר םיהאוכ לארשי ינב ור שיפו .םיוש ימ
 לאֿפטַאו םינאסרב ןאשיא ןאכמב אר אֹהנָא את
 ראצמ נאה רהש רד ןימז ןאנכאס סרת וא אמ
 לארשי ינב זַא יכי רַה אתו :דנאמ דנהאוכ ראד
 יאה הנאכב דשאב התֿפרננ אר דוכ ְךֶלַמ
 < אמ הכ אריז :דרכ םיהאוכנ תענארמ דוכ
 ןָא יארוזאמו ןּרִי ףרשנָא רד ןאשיא אב
 ןיאב אמ ביצנ הכנונ תֿפרג םיהאוכנ ךלַמ
 :תסא הדיסר אמב קרשמ ףרטב ןּררִי ףרט
 כ דינכב אר ראכ ןיא רנַא תפנ ןאשיאב השמו
 איַהֹמ גנְנ יארְב דנואדכ ךוצחב אר ןתשיוכו
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 בל  האדעא רפס אי רבדמב נקת
 תוטמ

 דנואדכ רוצהב אמש וַא רכב ךרמ רהו ;דיזאס יל

 xa כ

 - כ

 אר דוכ ןאנמשד וא את דנכ רובע ןרְרִי זַא
 רוצחב ןימזו : דיאמנ ןארְכָא דוכ יור שיפ זַא

 הדידרנרב ןאזא דעב ספ דוש בולגמ דנואדכ
 דיהאוכ האנניב לארשי ךוצחבו דנואדכ ךוצחב
 אמש ְךְלָמ דנואדכ ְךנאָנ זַא ןימז ןיאו דש
 רו ,רכב ךניא דינכנ .ןינג רנַאו :הוב .דהאוכ
 אמש האנג הכ דינאדבו דיִא .הדיזרו האנג
 אה רֵהֵׁש ספ :תֿפרנ דַהאוכ רד אר אמש
 דוכ יאה הָלֵנ יארב אה לֹנָאו לאֿפטַא יארב
 דַמָא רד אמש ןאהד זַא הָננָאבו דינכ אנב
 השמ ןֵבואְר ינבו דָּכ ינב ספ : דייאמנ למע
 הכ ירוטב תנאנדנב דנתפג הדרכ באטכ אר
 לאֿפטַא :דרכ םיהאוכ תסַא הדומרפ אמ יאקָא
 רד אנניא אמ םיאהב הַמֶהו ישאומו ןאנת
 תנאנדנב עימנו :דנאמ דנהאוכ דַעְלִּג יאה רהש
 התפנ אמ יאְקֶא הכנאנ) הדש גנְנ יאייהמ
 רובע הלתאקמ יארב דנואדכ רךוצחב תסַא
 :דומנ םיהאוכ

 יאסַאורו ןּנְּב עָשּוהְיו ןהאכ רֶזְעְלֶא השמ ספ
 רד אר לארשי ינב טאבְסַא יאבָא ןאדנאכ
 ןאשיאב השמו :דומנ תייִצו ןאשיא הראב

 יאההמ ןבואר ינבו דב ינב עימנ רנא תֿפנ
 זַא דנואדכ רוצהב אמש ָהארמַה הדש גננ
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 .אנקת בל דאדעא דפס אי רבדמב -
 | | תוטמ |
 בולגמ אמש יור שיפ ןימזו דננכ רובע ןררי
 תוִיְכְלְמ יארְב אר דַעְלִג ןימז האננָא דוש
 - ל דנושנ איהמ ןאשיא רנַאו :דיהדב .ןאשיאב
 ןאִמ רד ספ דניאמננ רובע אמש הארמהו
 א ךֶּב נב :דנרינב ְךלַמ ןענְכ ןימז רד אמש
 דנואדכ הכנאנג דנתפנ יו ְבאוָנ רד ןבּיאר ינבו
 םיהאוכ ןינָמַה תסַא התפג תנאנדנב הב
 5 דנואדכ יור שיפ הדש ננג יאיהמ אמ :דרכ
 ביצנ ךלמו דרַכ םיהאוכ רובע ןענכ  ןימזב
 > השמ ספ :דוש הדאד \ןרְרִי ףרט ןיאב אמ
 : טבס ףצנו ןבואר ינבו דָּג ינבב ינעי ןאשיאב
 ןאירמָא ךלמ ןחיס תכלממ | ףַסּויְרָּב השנמ
 אר ןימז ינעי דאד אר ושב ךלמ גע תַּכְלַמִמו
 אר ןימז יאה רהש דורחו שיאה רהש אב

 ל :רערעו  תרטעו ןביר דג ינבו :ףרט רח א

 הל תוּבו הרמינ תיּבו :הָהְּבנּו רזעיו ןפוש תרטעו
 ראצח יאה רהש ינעי דנדרכ אנב אר ןֵרה
 ל ןבּואר ינבו :אה הלג יאה לֹנָא אב אר ראד
 5 הכ ןועמ לעבו ובנו :םיתירקו אלעלאו ןוּבשח
 אר ּהָמְבׁשו דנדאד רייֵנַת אר וד ןיא םאנ
 דנדרכ אנב הכ אר ייאה רהשו דנדרכ אנב
 ש השנמדןָּב ריכָמ ינבו :דנתכאס ימסמ אהמאנב
 הכ אר ןאירמָאו דנתֿפרנ ארנָא התפר דַעְלְּגב
 מ דעלג השמו : דנדומנ ןארֿכַא דנדוב א רד
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 ] גל בל דאדעא רפס אי רבדמב  בנקת
 | יעסמ

 - - ןכאס ןָא רד ואו דאד הַשַנֶמְַּב ריכמב אר
 אר שיאה הבצק התפר הַׁשֹנַמדוַּב ריִאװ : דש י"

 חבנו :דימאנ ריִאָי תּוה אר אהנָאו תפרג "
 אר אהנָא התְפְרנ אר שתאהדו תַנְק התפר
 0 : דימאנ חַבֹנ דוכ םֶסַאב

 פ פ פ

 גל באב
 ןימז זַא הכ לארשי ינב לזאנמ תסָא ןיא | א

 ןרהַאו השמ תסד ריז דוכ גאוֿפַא אב רצמ
 רכס .דגואדכ ןאמרפב השמו .: דנדרכ וכ

 ןאשיא לזאנמ בסח רב אר ןאשיא יאה
 ספ :ןאשיא לַחארמו לזאנמ תסניאו תשננ ג

 . םהדזנאפ זר רַד ססמער זא לווא האמ רד
 דעב יאדרפ רדו דנדרכ וכ לווא האמ זא
 ןאירצמ ימאמת רטנ רד לארשי ינב חַסּפ זַא
 הֹמַה ןאירצמו : דנתפר ןוריב דנלב תסַד אבי

 זַא דנואדכ הכ אר דוכ ןאגדאז תסכנ

 רב  הָוהְיו דנדרכימ ןֿפד דוב התשכ ןאשיא
 | נבו :דוב הדומְנ ץאצק ןאשיא ןאיאדכ ה

 |  דורפ תַָּס רד הדרכ גוכ ססמער וא לארשי
 ב הכ םֶתֶא רד הדרכ וכ תַּכְס זַאו :דנדמָא י
 | ןַאו :דנדמָא דורפ תסַא ןאבאיִב ראנכב י

 כד הכ :תריחה יפ וסב הדרכ וכ םתֵא
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 גנקת גל דאדעא רפס אי רבדמב
 יעסמ

 שיפו דנתְׁשנ רב תסַא ןֹופצ לַעַּב לבאקמ
 תריח לבאקמ | זַאו :דנדמַָא דורפ לדנמ
 רובע ןאבאיִבב אירד ןאימ זא הדרכ וכ
 החור הס ךפס םֶתֶא ןאבאיִב רו דנדרכ
 הָרָמ זאו :דנדמָא דורפ הֶרָמ רד הדרכ
 םֶליִא רדו דנדסר םֶלָא הב הדרַכ וב

 אמרכ תכרד דאתפַהו בָא ַהמְׁשְג הדזאוד
 םִליֵא זַאו :דנדמָא דורפ אָננָא רדו דוב
 :דנדמָא דורפ םולק רחב ָךזנ הדרכ ןוכ
 ןיק ןאבאיִב רד הדרַּכ ןוכ םֹלק רחב זַאו
 הדרַכ וכ ןיס ןאבאיִב זַאו :דנדמָא דורֿפ
 : וכ. .הקפד ואו :נדמַא תרפ הקבדי הד

 ׁשּולֲא וַאו :דנדמָא דורפ שּולֶא רד הדרכ
 רדו דנדמַא דורֿפ םדיפר רד .הדהכ בב
 םדיפר זַאו :דנשונב סוק הכ דובנ בָא אָנְנָא
 : דנדמָא דורפ יִנָס ןאבאיב רד הדרכ וכ
 תרבק רד הדרכ וכ יָנס ןאבאיִב זַאו
 הָנֲאַּתַה תרבק זאו :דנדמָא רורֿפ הֶוֲאַּתַה

 זַאו :דנדמָא דורפ תרצה רד הדרכ נוב

 ב

- 

 . :דנדמָא דורפ המתר רד הדרכ ןוכ תרצה

 דורפ ץֶרַפ ןמר רד הדרכ גוכ הָמְתְר ואו

 הָנְבִל רד הדרכ ןוכ ץֶרֶפ ןמר זאו :דנדמָא
 הָסִה רַד הדרכ גוכ הָנְבְל זַאו :דנַדמָא דורפ |

 הֶתְלַהְק רד הדרכ ןוכ הָסְר זַאו : דנדמָא דורפ
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 גל  דאדעא רפס אי רבדמב דנקת
 יעסמ |

 רד הדרכ נוכ התלהק זַאו : דנדמָא דורפ יי
 תכ רפש לבנ ואו :דנדמָא דורפ רַפְׁש לבנ "
 הדרה זאו :דנדמָא דורפ הֶָדְרַה רַד הדרכ הכ

 ₪ו :דנהמַא דורפ תלהקמ רד הדרכ תכ
 :;דנדמָא דורֿפ תחת רד הררכ ןוכ תלהקמ
 :דנדמָא דורפ חַרֶת רד הדרכ ןוכ תחת וַאו

 !דנֵדַמָא דורפ הקתמ רד הדרכ וכ הרָת זַאו יי
 דורֿפ הָנֹמׁשַה רד הדרכ וכ הָקְתִמ זַאו
 תורסמ רד הדרכ נוכ הָנֹמְׁשַה זאו :דנדמַא ל

 החי הההכ בב תורסמ ואו :דנדמא דורפ

 וכ ןקעי ינב זאו :דנדמָא דורֿפ ןקעי ינב א
 הה ואו :דנּרמַא דורֿפ דנדנה רה דה הררכ א

 :דנדמָא דורֿפ הָתְבי רד הדרכ וכ רּתדּנַה
 םורכ הנתבע ירד הדרכ וכ התבטי זַאו ל

 רֵבָּנ ןיצע רד הֶּדרַכ וכ הנרבע זַאו :דנדמָא הל

 4 םררכ גוב  רבג ןיצע ואו :דנדמָא דורפ ד

 :דנדמָא דורֿפ דשאב שדק הכ ןצ ןאבאיב
 ,הכהס ר רה .לכנ רד הדרכ וכ שדק זַאו ל
 רב ןהאכ ןרַהַאו :דנדַמָא דורֿפ םודָא ןימז =

 החמש רב רה לבנב דנואדכ ןאמרֿפ בסה
 רצַמ ןימז זַא לארשי ינב נורכ םלַהָנ לאס רד

 ןרהאו : תפאי תאפו םננפ האמ לֵַא תר רד =
 הה לכנ רד הכ הוב הלאס הסו תסיבו:דצ. :

 Rc :.ררמי<
4 
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 הנקת גל דאדעא רפס אי רבדמב
 | יעסמ

 מ ןכאס ןענכ ןימז .בּונַנ רד הכ ינענכ דֶרָע דלמו
 יפ ספ : תפאי עאלַשֲא לארשי ינב ןדמָא זַא דוב
 דורפ הנמלצ רד הדרכ וכ רה: לבני א
 גמ דורפ ןנופ רד הדרכ וכ הנמלצ זַאו : דנדמָא
 יי דורפ תבא רד יהדרכ גוכ :ןנוב זאו +: דנדמא

 ײ םיִרָבַעַה יע רד הדרכ וכ תבא זַאו : דנדמָא

 המ ןוכ םייע ואו :דנדמָא דורפ בָאומ דודח רד

 מ ןביִר זַאו : דנדמָא דורפ דג ןביד רד הדרכ
 דורפ הַמִיִתְלְבְּב ןמלע רַד הדרכ נוכ דָּנ
 מ רד הדרכ וכ הָמיִתְלבּר ןמלע זַאו :דנדמָא
 דורפ ֹובָנ לבאקמ רד םירבע יאה הוכ
 "5 רד הדרכ וכ םירְבע יאה הוכ זאו : דנדמָא
 .דורפ ֹוחְרָי לבאקמ רד ןּררי דזנ בָאֹומ תברע
 = את תמשי תיב זא ןֶּררי דמ ספ :דנדמָא
 :דנדז ודרא בָאומ תברע רד םיטש לֵבֲא
 נ ןררי דזנ בָאומ תברע רד אר הֶשמ דנואדכו
 א ינב :תפנ הדרכ באטכ וחרי לבאקמ רד
 ןונ וגב ןאשיאב הדרכ באטכ אר לארׂשי
 = עימנ : דינכ רובע ןענכ ןימזב ןררי זא אמש
 נארכַא דוכ ור שיפ זַא אר ןימז ןאנכאס
 בארכ אר ןאשיא יאה תרוצ יִמאמַתו דייאמנ
 : ןאשיא הרש התכיר יאה תב ימאמתו דינכ

 ןאשיא דנלב יאה ואכמ המהו דינכשב אר
 ג הדרוָא ףרצתב אר ןימזו :דיזאס םדהנמ אר
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 לי גל דארעא רפס אי רבדמב | ונקת
 | | יעסמ

 ר ןימז ןא הכ ארז דיוש ןכאס ןָא רד

 .ןימו :דישאב ןָא ךלאמ את םדאד אמשב יי
 דינכ םיסקת הערקב דוכ ליאבק בסחב אר
 יארבו דיהדב ריתכ ארוא ָביצַנ ריתכ יארְב

 הערק הכ ייאנ דיהדב לילק ארוא ביצנ לילק
 רַב דשאב וא ןָאזַא דִיָא רב סַכ רה יארְב
 םיסקת | ארנָא אמש יאבָא שאבסא בסח

- 

 ןאשיא זַא הכ אר ינאסכ דייאמננ גארכַא דוכ
 ראכ אמש ןאמשְנ רד | דיראדנימ יקאב
 אמשו :נית אמש יאה ולהפ רדו דוב דנהאוכ

 דנָהאוכ  דיוש ןכאס ןַא רד הכ ינימז רד אר
 הכ םדומנ דצק הכ ירוט ןאמהבו : דינאגנר
 ראתפר אמש אב םואמְנ ראתפר ןאשיא אב
 :דומנ סהאוכ

Fed is 

 הל באב

 .ינב :תפג הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו א

 אמש ןוָג וגב ןאשיאב הדומרפ רמַא אר לארשי
 הכ ינימז תסַא ןיא דיוש לָכאד ןעְנְכ ןימזב
 -ּעְנָכ ןימז ינעי דיסר דחאוכ תייכְלַמב אמשב
 זא אמש ייבוננ דח האננָא :שדודח אב

 רַסו דוב דהאוכ םֹודֲא בנאָנ רב ןַצ ןאבאיב
 ףרטב חְלַמדלא-רחב ָךְּכָא זַא אמש ײבוננ דח
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 זקת דל  דאדעא רפס אי רבדמב
 יעסמ

 יז בונָנ בנאנ זא אמש דחו :דוב דהאוכ קרשמ

 ןצ יוסבו דז דהאוכ רוד םיִּברקע הנדרנ
 שדק בונג ףרטב ןָא יאהתנֲאו תשדג דהאוכ |

 התפר ןוריב רֶּרַא-רצח דזנו דוב דהאוכ עָנְרַּב
 ה ןומצע זא דח ןיאו : תשדנ דהאוכ ןומְצע את .
 איִרד דזנ שיאהתנָא הדז רוד רֶצָמ ידאו את
 י גרוב יאירד ייברֿג ךח אמַאו :דוב דַהאוכ
 יברֹנ דחה תסַא ןיא 'דוב דַהאוכ אמש דה

 יזא דשאב ןיא אמש ילאמש דחו :אמש
 ןאשנ אר רה לבנ דוכ יארְּב גרוב יאירד
 ח ןאשְנ אר תֶמִח לכדמ את רה לבנ זַאו : דירינ
 = ןיאו :דשאב דָדְצ דזנ דַח ןיא יאהתנָאו דירונ
 רַצְח ךזנ שיאהתנאו דור ןוריב ןורפז דזנ דח

 דהאוכ אמש ילאמש דךח ןא דשאב נע
 י ןניע רצח וא  דוכ :קרשמ דה יארבו : דוב

 * םֿפְׁש זַא דח ןיאו :דירינ ןאשנ אר םפש את
 דַח ןיא ספ דורב ןע יקרש ףרטב הֶלִבִיִר את
 ףרטב .תַרָנָּכ יאירד בנאנב הדש הרישכ
 * דסרב :ןדריב את דה ןיאו :דסרב קרשמ
 יא 'דשאב חלמ-לא-רהב דַנ שיאהתנַאו
 אמש ןימז ףרט רהב שדורח בסח רַב ןימז
 י הדרכ רמַא אר לארשי ינב השמו :דוב דהאוב
 הערקב ארנָא אמש הכ ינימז תסַא ןיא תפנ
 הדומרפ רמַא דנואדכ הכ דרכ דיהאוכ םיסקת
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 45  האדעא רבס אי רבדמב חנקה
 יעסמ

 אריז :דוש הדאד ףצנו טבס הנ הב את תסַא +
 יאבָא ןאדנאכ בסח רב ןבּואר ינב טבס הכ

 .יאבָא ןאדנאכ בסח רב דָּג נב טבסו דוב
 התפרנ אר דוכ ביצנ השנמ טבס ףצנו דוכ
 רד ןכרי :ףרט ןָאב ףצנו טבס וד ןיא :דנַא
 באתֿפָא עולט יוסב קרשמ בנאנב ֹוחרי לבאקמ
 :דנַא התֿפרנ .אר וכ ביצנ
 ןיא :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכוי

 דוכ יארב אר ןימז הכ ינאסכ יאה םאנ תסא

 עשוהיו ןהאכ רֶזְעלֶא ידומנ דנהאוכ םיסקת
 יאבמ  טבס רה זא אר רורס ךה :ןנזב

 םאנ תסַא ןיאו : דירינב ןימז ןדומנ םיסקת =
 : הנ" ןְּ בֶלָּכ הָדּוהְי טבס זא + ןאשיא אה
 . זאו :דּוהְמעַהַּב לאומש ןועמש ינב טבס זאו
 | ינב טבס ואו :ןולסְּבְּב דֶדילא ןמינְב שבס
 | טבס וא ףסוי ינב זאו :י יב יקב סיאר: ןד
 טבס וַאו :רֿפַאְרּב לאינח סיִאר השנמ ינב

 טבס וַאו .:ןטפש-ןַּב לאומק סיאר םירפא ינב :

 [ טכס ואו : ךנרפְךּב ןָפְצִלא סיאר ןלּוכז ינב
 | שבס זַאו :ןזע-ןב לַאיטלפ סיאר רכששו ינב
 טבס ואו :ימלשַּב דּוהיחא סיִאר רֶׁשֲא .ינב
 =  דננאניא :דוהימע-ןֶּב לאהדפ סיאר ילַתפנ ינב
 [ רד אר ךלמ הכ דומרפ רומאמ דנואדכ הכ
 | :דננכ .םיסקת ו לארׂשי ינב יארְב ןענְכ ןימז
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 יעסמ

 הלכאב
 א דזנ בָאומ תברע רד אר השמ דנואדכו

 ג ינב :תפג הדרכ באטכ ֹוחַרי לבאקמ רד ןּררי
 ךלֶמ ביצנ זא הכ אמרפ רמַא אר לארׂשי
 דנהְדב סלב תניכס יארב אה רהש דוכ
 םיולב אהנָא ףארמַא זא אראה רהש יחאונו

 : דשאב ןאשיא תנוכס תַהְיב אה רהשו :דיהדב
 תאנאייח ךיאסו לאומַאו םיאהב יארב אהנָאיחאונו
 יםּולב הכ אה רהש יחאונו :דשאב ןאשיא

 ףרט רה ֹזַא ןוריב .רהש .ראויד זַא דיהדב
 ה ףרטב רהש ןוריב זַאו :דשאב עארד ראזה

 ראזה וד בונג ףרטבו עארד ראזה וד קרשמ
 ףרטבו עארד ראזה וד ברגמ ףרטבו עארד
 רד רהשו דײאמיפב עארד ראזָה וד לאמש
 ןאשיא יארְב אה רהש יחאונ ןיאו דשאב טסו
 ידיהדב םיולב הכ אה רהש  זַאו :דוב דהאוכ
 יארב אר אהנָאו דוב דהאוכ אָנְלִמ ךהש שש
 יאוסו דנכ רארפ אגנָאב את דיהדב לתאְק
 ו רהש עימנ ספ :דיהדב דהש ודו לַהְנ אהנָא
 רהש תשחו לַהְג דאד דיהאוכ םײלב הכ אה
 הרהש אמַאו :דוב דהאוכ אהנָא יחאונ אב
 זַא דיהדימ לארׂשי ינב ְךלַמ וא הכ ײאה
 סכרה דירינב לילק לילק זַאו ריתַכ ריתכ
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 מל דארעא רפס אי רבדמב סקת
 יעסמ

 זַא דשאב התפאי הכ דוכ ביצנ הזאדנַאב
 Se :דהדב םיולב דוכ יאה רהש
 ינב :תפנ הדרכ באטכ אר השמ דנואדכו
 וג וגב ואשיאב הדרכ באטכ אר לארשי
 האננָא : דינכ רובע ןענְּכ ןימזב ןררי זַא אמש

 רהש את דינכ ןיְעְת דוכ יארב אה רהש
 ילתאק רה את דשאב אמש יארב אָנְלַמ יאה
 אָננָאב דשאב התשכ 'אנהס אר יצכש הכ
 ַתַהָנב אמש יארַב אה רהש ןיאו :דנכ רארפ

 לַתאְק את דוב רקהאוכ לותקמ ַײלו זַא אנְלמ |
 ירואד יארב תעאמְנ ךוצחב הכנָא וַא שיפ

 דיהדימ הכ ייאה רחש זאו :דרימנ דתסיאב
 רהש הס :דשאב אמש יארב אנלמ ךהש שש
 ןימז רד רהש הסו דיהדנ ןּרַי ףרפ ןֶא זא
 :דשאב אנלמ יאה רהש את דיהדב ןַעְנְכ

 ןאימ רד הכיסכו בירנו לארשי ינב תֶהְנב וט
 אנלמ יארב רהש שש ןיא דנזנ ןטו אמש
 התשכ 'אנהס אר יצכש הכרה את דשאב
 תלֶאב ארוא רנאו :דנכ רארפ אננָאב דשאב
 לתאקו תסַא לתאק וא דרמ הכ דז ןינהַא

 תסד אב ארוא רנַאו :דוש התשכ התכלַא +
 ₪ רנוכ רש התשכ יסכ ןָא זא הכ יננסב דוכ

 | התבלַא לתאקו תסַא לתאק וא דרימב את
 [ ןַאב הב ײתסד בוגב ארוא רנאו :דוש התשכ "
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 אסקת הל דאדעא רפס אי רבדמב

 יעסמ
 לתאק וא דרימב את דנוב דש התשכ יסכ
 < ןוכ ילו :דוש התשכ התבלַא לתאקו תסַא
 דרוכרב ואב האגרה דשכב אר לַתאְק דוכ
 אב ארוא ץנב יור זַא רֵנֲאו :דשכב ארוא
 הכ תכאדנַא וא רב ייִנ 'אדצק אי דַז נית
 דוכ תסד אב ארוא תואדע יור זַא אי :דרמ
 תסַא לַתאק הכנונ הדְנָז ןָא דרמ הכ דז
 לתאקב האגרה ןוכ לו דוש התשכ התַבלַא
 ןודב ארוא רַנָא ןכיל : דשכב ארוא דרוכ רב
 וא רָב דצק ןודב יִיִג אי דנז נית "אוהְס תואדע
 התשכ ןָאב יסכ הכ אר ננס רנַאו :דַזאדנַא

 דרימב הכ רזאדנַאיב וא רב הדידאנ דוש
 וא שידנַא-דבו התשאדנ ינמשד ין אבו
 לתאק ןאימ רד תעאמְנ ספ :דַשאב הדובנ
 :דנואמנ ירואד םאכחַא ןיא בס רב ןוכ לוו י

 יאהר ןוכ ילו תסד זַאיאר לַתאק תעאמנו
 ןָאב הכ וא אנלמ ךהשב ארו תעאמנ דנהד
 בד הא ב ננאבכנ הב רבי הדרכי 03

 סדקמ ןנורב הכ הנהכ סיִאר תומ את אָננָא

 | לתאק רַנַאו :דשאב ןכאס תסַא הדש חסמ
 ןאב הכ דוכ יאנלמ ךהש דודח זא יתקו
 ארוא ווכ ]לת :דִיָא ןוריב דוב הדרכ רארפ
 ןוכ ילו ספ דבאיִב שיאָנלמ רהש דורח ןוריב
 :דְוָשָנ וא יארב ןוכ ץאצק דשכב אר לתאק
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 הל דאדעא רפס אי רבדמב בסקת
 .יעסמ

 הנככ סיאר תאפו את תסיאבימ הכ :אריז

 ןשי

is ר 

4 
3 

 העבו שאב הדנאמ דוכ יאנלמ רהש רד

 דוכ ָךְלֶמ ןימזב לַתאְק הנהכ סיִאְר תאפו זַא
 ןרק רד אמש יארב םאכחַא ןיאו :רֵדרנרב
 הצירפ אמש יאה ןכסמ עימנ רד אמש יאה
 דשבב אר יצכש הכרה :דוב דהאוכ יתלאדע

 ךיו דוש התשכ ןאדהאש יהאונב לתאק ספ

 :דָהדנ תדאהש יסכ ןדש התשכ יארב דהאש

 בגותסמ הכ ילתאק ןאָנ ץנעב הדֿפ יהו
 התשכ התבלַא וא הכלב דירינמ תסַא לתק
 רארפ דוכ יאנלמ רהשב הכ יסכ וַאו :דוש
 א 05 הכ דרינמ .הידפ דשאב הררכ
 :דוש ןְכאס .דוכ ןימזבו דדרנרב ןהאכ תאפו
 ה ךמבאפ ןא דד הכ אר = ינימזו
 : דנכימ תונלמ אר ןימז ןוכ הכ ארז דיזאסמ
 דוש התכיר ןֶא רד הכ ינוכ יארב אר ןימזו
 הב יסכ ןוכב רגמ דרכ ןאותימנ הראֿפַכ
 אמש הפ אר ינימז ספ : דשאב התכיר ארנָא

 םחסה ןכאס ןָא ןאיִמ רד ןמו דינכאס ןָא רד
 ןאימ * רד םֶתְסַה היהְי הכ ןמ ארז דיזאסמ סננ
 : םשאבימ ןכאס לארשי ינב
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 :נסקת ול: הארעא רפס אי רברמב
 יעסמ

 ול באב
 א דעְלְג ינב הְליִבק יאבָא ןאדנאכ יאסאורו

 ףסוי .ינב ליאבק זַא הכ :השָנַמְרַּב ריִכָמְְּב
 רוצהבו .השמ הוצהב | הדמָא דידזנ דנדוב
 לארשי ינב יאבָא ןאדנאכ יאסַאורו ןארורס
 אראמ יאקָא דנואדכ דנתפנ :הדרכ ץרע
 םיסקת הערקב אר ןימו הכ  דומרפ רמַא
 בֶנאָנ זַא אמ יאקָאו דהדב לארשי ינבב הדרכ

 ןנ

 = רדארְב ביצנ הכ תסַא הדש רומאמ דנואדכ
 : רנא ספ :דהדב שנארתכדב אר דִחפלצ אמ
 ינב שאבסַא ךיאס :ןארספ זא יכיב :ןאשיא
 תארימ זַא אמ ָתְרֶא דנוש החוכנמ לארשי
 :הכ יטבס יתארימב הדש עטק אמ ןארדפ
 דש ..דהאוכ הפאצא דנוש לכאד ןָאב ןאשיא
 ::דש דהאוכ עטק אמ תארימ הכהב זאו
 ךלמב ןאשיא ךלמ דושב לארשי ינב לבי ןונו
 דהאוכ הפאצַא דנוש לכאד ןאב הכי יטבס

4 

 : עטק אמ ןארדפ ךלמ וַא ןאשיא ךלַמו דש .
 רב אר לארׂשי ינב השמ ספ :דש דהאוב
 טבס תפנ הדומרֿפ רמָא דנואדכ לוק בס
 הננָא תסא . ןיא :דנַתֿפנ תסאר ףסוי ינב

 רמא רהפלצ ןארתכד ההאב כד דנאדב
 ןאשיא רטנ רד הכרהב תסַא התפנ הדומרפ
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 ול דאדעא רפס אי רבדמב דסקת
 | יעסמ |
 ₪ הקבק רד ןכל דנוש הדאד ינוב דָיִא דנסְפ
 | :דנש הדאד האכנב טקפ דוכ ןארדפ טבס
 טבסב טבס וא לארשי ינב תארימ ספ
 לארשי ינב זא יכי רַה הכלב דושנ לקתנמ
 :דנשאב קצלמ דוכ ןארדפ טבס תארימב
 טאבסא זַא יכלמ תראו הכ ירתכד רו
 שבס הליבק זַא יסכב דושב לארׂשי ינב
 |( כ רה את דנש הדאד ינזב דוכ רדפ
 :דנדרנ דוכ יאבָא ְךלַמ תראו לארשי ינב
 דושנ לקתנמ רניד טבסב טבס די זַא ךֶלַמְו
 תארימב לארשי ינב טאבסא זא סכרה הכלב
 חנוודב הכנאננ סב :דנשאב קצלמ דוכ
 דָחַּפְלַצ ןארתכד דומרֿפ רמַא אר הַשמ

 הַצרְתו הֶלחְמ דָחפְלִצ ןארתכדו : דנדרכ ןאנָנ א
 דוכ יאה ומע ןארספב הענְו הָּכְלַמו הָלְנִתו

 = הָשנָמהיִנּב ליאבק רד :דנרש הדאד ינוב +
 בס רַד ןאשיא ְךֵלַמְו דנדש החוכנמ =סֹוידןְּ
 :דנאמ יקאב ןאשיא רדפ הָליבְק

 = תכ ימאכחאו רָמאוא תסָא ןיא .
 רד השמ ַָהָטְסאוב דנואדכ

 ןררי דזנ בָאומ תברע

 ינבב ֹוחֵרְי לבאקמ רד
 - - רמַא לארשי

 : דומרפ
 קזח 564
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 הָיִנְתִת רפס אי םירבר

 יטומ הסמכ ראֿפְסַא וא םגנפ פס
770-9062607 / 

 א באב

 ףוט ןָאב השמ הכ  ינאנכס תסא זיא
 רד ףוס לבאקמ הַבְרַע ןאבאיב רד ןּרַרָי

 אב בהז ידו תרצו ןֶבְלו לפתו ןְראפ ןאימ
 לבנ הארב ברח זא :: תפנ לארשי ימאמת

 :תסַא החר הדזאי רפס ענרּב שדק את ריעש
 סַלָהְנ לאס םהַדזאי האמ לווא תר רד ספ

(= 

Lo) 

 :התגנא רה :ּבסח רב אר לארשג ינב השמ
 הדומרפ רמַא ןאשיא  יארְב ארוא דנואדב

 ךלמ ןהיס הכנָא זַא דעב :דומנ םלכת דוב
 גועו דוב ןכאס ןֹובׁשֲח רד הכ אר ןאירמא
 יערדא רד תרֶּתשע רד הכ אר ןֶׁשָּב ךלמ
 רד ןפרי ףרט ןָאב : דוב התשכ דוב ןכאס
 תעירש ןיא ןדרכ ןאיב הב השמ בָאֹומ ןימז
 אראמ אמ יאדכ הָוהְי :תֿפנ הדרכ עורש
 רד אמש ףקות תפג הדרַּכ באטכ ברה רד
 הדומנ הָגְוה ספ :תסָא הדש סַב הוכ ןיא
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 ילאוח עימנו ןאירֹמַא ןאתסקוכבו דינכ וכ
 הראנכו בוננו ןומאהו ןאתסַהוכו הָבָרְע זַא ןָא
 גרזב ךהנ את ןונָּבְלו ןאיִנֲענַכ ןימז ינעי אירד
 ןימז ךניא : דיוש לֿכאד דשאב תרַּפ רהנ הב
 הדש לכאד ספ םתשאדנ אמש יור שיפ אר
 אמש ןארדַפ יארְב דנואדכ הכ אר ינימז
 ןאשיאב הכ דרוכ םסק בקעיו קחציו םֶהָרבֲא
 ףרצתב דהדב ןאשיא תיירדב אהנָא זַא דעבו

 הדש םלכְתִמ אמשב תקונַא רדו :דירוָא
 אמש למחתמ םנאנתימנ ייאהנתב ןמ םתֿפנ
 הדווֿפַא אר אמש אמש יאדכ הֶוהְי :םשאב
 ןאגראתס לתמ חרמא אמש ךניאו תסַא
 < ןארדפ יאדכ | הָונהְי :דיתסַה ריתַכ ןאמסָא
 .דיתסה הכ ןאדנג ראזה אר אמש אמש
 אמשב הָננָא בסַח רַב אר אמשו דיאוֿפיב
 הנונג ןמ ןכל :דהד תכרב תסַא התפנ
 אמש תעזאנמו ראבו תנחמ למחתמ ײאהנתב
 ףורעמו לקאעו םיכח ןאדרמ ספ :םושב
 רב אר ןאשיא את דירנאיִב דוכ טאבסַא זַא
 ןמ באונ רד אמשו :םזאס אסַאור אמש
 :םמכב הכ תסא וכינ יתפנ הכ ינכס דיתפנ
 ןאדרמ הכ אר אמש טאבסַא יאסאור ספ
 רַב אר ןאשיא התֿפַרְנ דנדוב ףורעמו םיכח
 הראזה ןארורס את םתכאס אסַאור אמש
 אה האָננפ ןארורסו אה דַצ ןארורסו אה
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 טסקת א הינתת רפס אי םירבד

 אמש טאבְסַא ןארשאנו אה הד ןארורסו
 5 אר אמש ןארואד תקו ןָא רדו :דנשאב
 אר דוכ ןארדארב יאועד םתפנ הדרכ רמַא .

 יבירנו שרדארבו סכרַה ןאיִמ רדו דיונשב
 : דייאמנ ירואד ףאצנאב דשאב ו דזנ הכ
 י לתמ אר ךנוכ דינכמ יראד רט ירנאד:רלו
 אריז דיסרתמ ןאסנא יור זַאו דיונשב גרב
 הכ יעד רהו תסא אדכ ןָאזַא ירואד הכ
 דירנָאיב ןמ דזנ תסַא לכשמ אמש יארְב
 ייאה זיִג המה | תקונָו :םונשב ארנָא את
 רמא אמש הארב ךַײנב ראב .הכ לק

 : םדומרפ

 = יא ימאמת וא הדרכ = וכ ברה א ₪5
 הארב דידיד אמש הכ ךאנסרתו גרזב ןאבאיִב

 יאדכ הָיהְי הכנאנָנ םיתֿפר ןאיִרֹמַא ןאתסהוכ
 = ענרב שדק הכו .הדומרפ- רמא אמב אה
 כ ינאירמַא ןאתסקוכב םתפנ אמשבו : םידיסר
 הדיסר דהדימ אמב אמ יאדכ הֹוהְי הכ
 שיפ אר ןימז ןיא ות יאדכ הורי ךניא :דיא

 הכנאנו יִא רב ספ תסא התשאדנ ות יור |
 ארנָא תסא התפנ ותב תנארדפ יאדכ הוה
 האננָא : שאבמ ןאסארַהו ןאסרתו רַוָא ףרצתב
 ןאדרמ דיתפנ הדמַא ןמ דזנ אמש עימנ
 אר ןימז את םיתסרפב דוכ יור שיפ דנג
 יחאר זַא אראמו דניאמנ יסוסאָנ אמ יארב
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 א הינתת רפס אי םירבד עקת

 אהנָאב הכ ייאה רהש וַאו םיורב דיאב הכ

 דנפפ ארמ ןכס ןיאו :דנרוָאיב רבכ םיוכימ י
 אר יכי ונעו אמש זַא רפנ הַדזֹאֹוד ספ דַמָא
 האר הנותמ ןאשיאו :םּתַפְרְנ טבס רה זא
 הדיסר לכשא ידאובו דנדמַא רב הוכב הדש
 תסדב ןימז .הוימ זאו :דנדומנ יסוסאָנ ארנָא
 אראמו דנדרוָא אמ ךזנ ארנָא התפרג דוכ
 יאדכ .הוהי הכ ינימז דנַתֿפנ התבאס רבכמ
 3 :תסא וכינ דהדימ אמב אמ
 זַא הכלב דיורב הכ דיתסאוכנ אמש ןכיל
 המיכ רדו :;דידיזרו ןאיצע דנואדכ ןאמרֿפ

 דנואדכ הכנונ דיתפג הדרכ המהמַה דוכ יאה
 רצְמ ןימז זא אראמ תשאד ןמשד אראמ

 ןארדארב הכנונ םיורב אנכ לאחו :דזאס ךאלה
 םוק ןיא הכ דנתפנ התכאדנ אראמ לד אמ
 יאה רהשו דנא רתדנלבו רתנרוב אמ וא
 תסַא ראד ראצַח ןאמָסֶא אתו גרוב ןאשיא
 ספ .:םיא הדיד אָננָא רד אר קֶנע ינב זינו

 | ןאסארַה ןאשיא זאו דיסרתמ םתפג אמשב ןמ
 תר שיפ הכ אמש יאדכ הוהי :דישאבמ

 דרכ : דהאוכ גננ אמש יארְב .דורימ אמש
 הצ2 רד אמש רפנב הננא רה בסח רב
 .ןאבאיב רד םהו :תסַא הדרכ אמש יארְב
 ות יאדכ היי הנונְנ דידיד אָננָא רד הכ
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 אעקח א הינתה רֿפס אי םירבד

 ארה הרבימ אר. הכ: רספ הכ :יסכ .לתש
 | תשאדימרב . דיתפרימ הכ האר ימאמח רד
 המה ןיא דונו אב ןכיל : דידיסר אנניאב את
 :.דידרוָאינ ןאמיא דוכ יאדכ הָוהְי הב אמש
 ייאְנ את תֿפרימ האר רד אמש יור שיפ הכ
 שתֶא רד בש תקו דבלטב אמש לומ יארב
 דיאמנב אמשב דיורב ןָאב אר יהאר את
 ןאנכס זאוָא דנואדכו :רבַא רד הר תק.

 הדרוכ םסקו דש דאנבצ] הדינָש אר אמש.
 הל ןיא זַאֹו ןאמדרמ ןיא זא םאדכ יה: תפנ
 ססק הכ אר וכינ ןימז ןֶא רירש הקבט
 דנראוכנ זגרה םהָדב אמש ןארדפב הכ םדרוכ
 * דהאוכ ארנָא הכ הָּנַפידּב :בֶלָּכ יאוס :דיד
 יוב דוב התפר ןָא רד הכ אר ונימה דיד
 אר דנואדכ הכנוג דאד םהאוכ ׁשנאָרסּפבו
 אמש רטאכב דנואדכו :דומנ למאכ יריפ
 םה ות הכ תפנ הדומנ םשכ זנ ןמ רב
 הכ ןונ-ןב עְׁשֹוהְי :דש יהאוכנ אְננֶא לכאד
 דש דהאוכ אַננֶא לכאד דתסיאימ ות רוצחב
 ארנָא הכ תסַא וא אריז ןאדרג יוק ארוא ספ
 : דומָנ דהאוכ םיסקת לארׂשי ינב ייארָב

 דיתפנ אהנַא הראב רד הכ אמש לאפטאו
 הכ אמש ןארספו תפר דנחאוכ מניב הכי
 באד דנהדימנ .זימת אר דבו ךינ ףרמא

  םחאוכ ןאשיאב ארנָאו דש דנהאוב .אָננַא
 Ss א : יי

 97 ןצ

 wr ו,

- ~~ 

 ח ר

 מ יעז



 ב א הינתת רפס אי םירבד בעקת

 מ

 מ

(=; 

3 

 ור אמש אמַאו :דנושב ןֶא ךלאמ את דאד
 נוכ ןאבאיבב םֹולק רחב האר וא הדינאדרנ
 דנואדכב הכ דיתפנ ןמ באונ רד אמשו : דינכ
 םיהאוכ נננ התפר ספ םיא הדוזרו האננ
 אמב אמ יאדכ הָוהְי הָננֶא רה קפאומ דרב
 נננ החלסַא אמש ַָהָמַהְו תסַא הדומרֿפ רמַא
 הג הוכב הב דידרכ תמיע התסב אר דוכ

 ונב ןאשיאב תפנ ןמב דנואדכ האננָא : דוא
 הנ ןמ הכ ארז דניאמנמ גנו .דנורג הכ
 ןאנמשד רוצה זַא אדאבמ םתסינ אמש ןאימ
 ןכיל םתפנ אמשב ספ :דיוש בולגמ דוכ
 ןאיצע דנואדכ ןאמרפ זַא הכלב דידינשנ
 : דידמָא רב הוכ זארפב הדש רורנמו דידיזרו
 דוב ןכאק הוכ ןַא רד הכ ינארֹמַאו
 בקאעת אר אמש הדמָא ןוריב אמש ָהְלבאקמב
 אמשו דננכימ אה רובנז הכ ירוטב דנדומנ
 ספ :דנדאד תסכש הָמְרת את ריעש זַא אר
 אֹמַא דידומנ הָיְרו דנואדכ רוצחב התשנרב
 שונ אמשבו דינשנ אר אמש ואוָא דנואדכ
 דוכ ףקות םאייא בסח רב שדק רדו :דאדנ

 : דודנאמ ראיסב יאה תר

 ב באב
 התפנ ןמב דנואדכ הכנאנג התשנרב ספ

 וכ ןאבאיִב רד םֹלק רחב האר זַא דוב
572 | 

 ו

Ta ad 



 נעקת ב הינתת רפס אי םירבד

 רוד יאר רעש הוכ ראיסב ראה דורו םידרב

 ג ;תפנ הדרכ באטכ ארמ דנואדכ ספ :םידז
 :יסב תסַא סב הוכ ץאב אמש ןַדז רוד
 ד הדומרפ רמַא אר םוקו :דידרנ רַב לאמש
 ינב דוכ ןארדארְב דודח זַא אמש הכ וגב
 דירדגב  דיאב דננכאס רעש רד הב ושע
 ראיסב ספ דיסרַת דנהאוכ אמש זַא ןאשיאו
 ה דינכמ העזאנמ ןאשיא אבו :דינכ טאיתהא

 םה ייאפ ףכ רדקב ןאשיא ןימז זַא הכ אריז
 ושעב אר רעש הוכ הכנוָנ דאד םהאוכנ אמשב
 ןאשיא זַא אר ךארוכ :םַא הדאד תייִכְלְמב
 ןאשיא זַא זינ אר בָאו דירוכב הדירכ הרקנב
 יאדכ הֹוהְי הכ אריז : דישונב הדירכ הרקנב
 תכרב תתסד יאה ראכ ָהָמַה רד ארת ות
 יא רד אר תנַהֿפר האר וא תסַא הדאד
 תפָא לאס לָחָנ ןָאלַא 'דנאדימ גרקב ןאבאיב
 ניהבו תסַא הדוב ות אב תיאדכ הָוהְי הכ
 ח דוכ ןארדארְב זא ספ :יהדשנ גאתחמ זינ
 האר זַא דננכאס רעש רד הכ ושע ינב
 : םידומנ רובע רֶבָּג ןויִצעו תליא זַא הָבָרע
 םיתשדג בָאֹומ ןאבאיב האר זַא התשנרב ספ

 ןאסרמ תוידֶא אר בָאֹומ תפג ארַמ דנואדכו
 זַא הכ אריז אמנמ נננו תעזאנמ ןאשיא אבו
 דאד םהאוכנ אמשב יביצנ ןיח ןאשיא ןימז =

 תייכלמ יארב שול ינבב אר ראָע הכנוג
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 רחבי םט: סוק- הכ ןאימא =: םא הדאד

 אָנְנָא רד שיפ דנדוב ןאיקנע לתמ דק דנלבו

 זַא ןאיקנע .לתמ זנ ןאשיא :דנתשאד תנוכס
 ןאשיא ןַאיבָאֹומ ןכיל דנדוב בוסחמ ןאיאפר
 רועש רד ןאירחו :דנדנאוכימ ןאימא אר
 אר ןאשיא ושע ינבו דנדוב ןכאס דתשיפ
 דוכ ור שיפ זַא אר ןאשיא הדומנ נארבא
 דנדש ןכאס ןאשיא .יאנ רדו דנתכאס ךאלה

 דנואדכ הב דוכ תארימ ןימזב לארשי הבנאנג
 דיזיכרב ןַאלַא :דנדרַכ דוב הדאד ןאשיאב
 דרַז ידאו זא ספ דייאמנ רובע דרז ידאו ואו
 ענרּב שרק זא הכ ימאייאו :םידומנ רובע
 םידומנ רובע דרו ידאו זא את םיתפרימ האר
 הקבט ןָא ימאמת את דוב לאס תשהו יס
 הכנָאננ דנרש םאמת ודרא ןאימ זַא יננג ןאדרמ
 תסדו : דוב הדרוכ םסק ןגשיא יארב דנואדכ
 ןאשיא את דובימ ןאשיא רב זינ דנואדב
 :דנכ ךאלה לכ-לאב וררא ןאימ זַא אר

 = לכ-לאַב םֹוק ןאימ זא ינננ ןאדרמ עימנ ןוג ספ +
 ₪םדרכ באטכ ארמ דנואדכ האננַא :דנדרמ
 באהכ ההרס הכ רט זא חרמא ות +תפנ

 ןוגע ינב לבאקמב ןונו :ירדנב דיאב דשאב =
 העזאנמ ןאשיא אבו ןאננרמ אר ןאשיא יסרב

 כ כר ןןמע ינב ךןימז ןַא הכ אריז ןבמ
 |  תייכלמב טול ינבב ארנָא הבנונ האד םהאוכנ
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 העקת כי הינתה: רפס אי סרבה
 כ הדֹדמְׁש ןאיִאָפַר ןימז תנ ןָאפ :םא הדאד
 דנדוב אָננָא ןכאס רתשיפ ןאיִאָפְרו דושימ
 :דנדנאוכימ ןאימזמז אר ןאשיא ןאינמע ןביל
 6 לתמ דק דנלבו ריתָכו םיטע ימֹוק ןאשיא
 שיפ זַא אר אהנָא דנואדכו דנדוב ןאיקנע

 נארכַא אר ןאשיא ספ דרכ ךאלה ןאשיא יור
 ג: הכנאנג : דנדש ןכאס ןאשיא יאָנ רד הדומנ .
 למע דננכאס רעש רד הכ ושע ינב יארב
 ךאלה ןאשיא רוצה זַא אר ןאירח הדומנ
 הרמַא אתו דנדומנ נארכַא אר אהנָא התכאס
 כ רד הב אר ןאוע :דננכאס ןאשיא יאנ רד
 ןאירתפַּכ דנדוב ןכאס אש הב את: תאהד
 התכאס ךאלַה דנדמָא ןוריב רתּפּכי זא הכ
 ינ ךיזיכרב ספ 6 דנדש ןֵכֲאס ןאשיא יאֵנ רד

 ךנא דינכ .רובע ןנְרַא ידאו זַא הדרכ וכו

 .תסדב ארוא ןימה ןוּבשֶח ךלמ ירמַא .ןחיס
 ןאשיא אבו ןכ .עורש ןֶא ףרצתב םדאד וה
 הכ ארת סרתו ףוכ הדרב עורש זורמָא :אמנ גנְנ

 ירותסמ ןאמסָא םאמת ריז יאה סוק רבי
 דנהאוכ הדינש ארת ָהזאוָא ןאשיאו םנאדרנימ
 :דש דנהאוכ ברטצמ ות סרת זאו דיהל
 מ ןאבאיב וַא זיִמָא חלצ ןאנכס אב ןאדצאק ספ
 :הדאתסרפ : ןוּבשח ךלמ ןוחיס ד = תומדק
 מ םרדנב ות ןימז זַא הכ הדב תזאָנֶא :םתֿפנ
 אי תסאר ףרטבו תפר םַהאוכ האר האשב
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 4 הפהה רפס אי םיכבד וע

 הפקופ ארי ךארוכ :דרכ םהאוכנ למ ףג
 ןמב הרקנב אר בָאו םרוכב את שורפב ןמב
 רַב את הַדֹב תואְנָא טקפ םשונב את הדב
 הכ ּושע ינב הכנאנג :םרדגב דוכ יאה יאפ |
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 "רע רד הכ ןאיִבָאומו דננכאס ריעש רד
 ןררי זא את דנדומנ ראתפר ןמב דננכאס

 רובע דחדימ אמב אמ יאדכ הוהְי הכ ינימוב
 הכ תסאוכנ ןוּבשָח ךלמ ןוחיס אמא :םיאמנ
 הב רזי דהדב האר דוכ דחרס  זַא אראמ

 ארוא לדו תואסקב ארוא חור ות יאדכ הוחי
 הרמָא הכנאנג ארוא את תשאדנאו .יתכסב
 = :דיאמנ םילסת ות תסדב תסַא הרש
 ןדומְנ םילסמב ךניא תפג ארמ דנואדכו
 אנב ספ םדרַכ עורש ות תסדב וא ןימזו ןֹוחיִס
 ךלאמ ארוא ןימז את אמנב ןָא ףרצתב
 דוכ םֹוק ימאמת אב ןוחיס האננָא :יוש
 קת רד ןברכ ' גננ יארב אמ  ַהָיָבאקמב
 ה ,אכ. ואדכ הוהו - ;דנדמַא ןוריב

 שנארספ אב ארוא הדומנ םילסת אמ תסדב
 ארוא יאה .רהש-ימאמתו :םידז שמוק עימנו
 רה לאֿפטַאו ןאנה ןאדרמ התֿפרנ תקונָא רד
 ילאב אר יכי הכ םידרכ ךאלה אר רהש
 רהש תמיננ אב אר םיאהב ןכיל :םיתשאדננ
 תראגב דוכ יארב םידוב התֿפרנ הכ ייאה
 ןנרא ידאו. הראנכ רב הכ רערע זַא :םידרב
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 דעלג את תסַא ידאו רַד הכ ירהשו תסַא
 הודי דשאב ענתממ אמב הכ דובנ יהירק
 ןכיל :דומנ םילסת אמב אר המָה אמ יאדכ
 קי ידאו ַהֵראנְכ ימאמתבו ןומע ינב ןמיזב
 הוהי הכ ייאנ רהבו ןאתסַהוכ יאה רהשו

 :םידשנ ךידזנ דוב הדומרפ הנ אמ יאדכ

 2. באב

 ּךלמ גועו םיתפר ןֶׁשְּב הארב התשנרב ספ
 אמ ָהְלָבאקמב דוכ םֹוק ימאמת אב ןשְּבַה

 דונאדכו : דרָּכ נננ .יערדא רד הדמא תב +

 ימאמתו וא הכ אריז סרַתַמ וא זַא תֿפנ ארמ
 הדומנ םילסת יות תסדב אר שנימח שמוק
 ןאירמא ךלמ ןחיס אב הכ ירוטב את םַא
 וו אב ידומנ למע דוב ןכאס ןוּבשָח רד הב
 גע אמ יאדכ הוהי ספ :ײאמנ למע זינ
 תסדב אר שמָוק ימאמחו זינ אר ןשָּב ךלמ
 םידאד תסכש ידחב ארוא הדומנ םילסת אמ
 רדו :דנאמנ יקאב יו יארב זַא ידַהַא הכ
 ירהשו םיתפרג אר שיאה רהש המה תקו ןָא

 תכלממ הכ ברא ובו זרמ ימאמתו רהש
 יאה רהש אהניא עימנ :דוב ןׁשֶב רד נוע
 אהזאורדו דנלב יאה ראויד אב ראד ראצח |
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 ראצחיב יארק יאוָס דוב אה דנב תַשּפו
 .םידרכ ךאלה לכ-לאב אר אהנָאו :ריתכ ראיסב

 םידוב הדרכ ןֹוּכשַח ךלמ ןחיס אב הכנאנְנ
 ךאלַה לאֿפטַאו ןאנזו ןאדרמ אב אר רהש רה
 אראה רהש תמינת םיאהכ ימאמתו :םיתכאס
 ןימז תקנָא רו : םידרב תראֿוב דוכ יארב
 ףרט ןָאב הכ ןאידמַא ךלמ וד תסד זַא אר
 ןמרח לבנ את ןֹנָרא ידאו זַא דנדוב ןדרי
 דננאוכימ ןירש ןאינריצ אר ןמרַח ןיאו) :םיתפרנ
 רהש םאמת +(: דננאוכימ רינש ארנָא ןאירמָאו
 את :ןשְב ימאמְתו דַעְלְג ימאמתו ןומָה יאה
 רד נע תכלממ יאה רהש הכ יערהַאו הָכְלַס
 היקב זַא ןְׁשָּב ךלמ גוע הכ אריז :דוב ןשְב
 תכת ךניא דוב הדנאמ יקאב אהנת ןאיאֿפר
 תַּכַר רד ןָא איִא תסַא ןינהֶא תכת וא באוכ

 ראהָג שצרעו עארד הנ שלוטו תסינ ןומע נב
 ץאו :דשאבימ :ימדֶא עארד בסח רב עארד
 ארנַאו םידרָוָא ףרצתב תקונָא רד אר ןימז
 ףצנו תסא ןֹונְרַא ידאו ראנכ רב הכ רעדע זא
 = ןאינְבּואְר הב אר שיאה רחשו דעְלַּג ןאתסהוכ
 אר ןָשַּב ימאמתו דעלּג הייקבו :םדאד ןאידְנו
 הָשַנִמ טבס ףצנב דשאב ינוע תכלממ הב אר
 אב אר בירַא םובו זרכ ימאמת ינעי םדאד
 :דושימ הדימאנ ןאיאֿפְר ןימז הכ ןשָּב ימאמת
 . אר בְרַא םובו זרמ ימאמת השנמה ןּכ .ריאי
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 טעקת ג הינאת רפס אי םירבד

 אר אהנָאו תֹפַרְג ןאיִכָעִמו ןאירּושנ ִדַח את

 :דימאנ ריִאְי תּוח ןֵׁשָּב דוכ םֶסֶאב ורמַא את
 ןאיִדָּנו ןאיִנָבּוארבו :םדאד ריכמב אר דע
 םַו ידאו טסו םה ןנרַא ידאו את רַעְלִג וַא
 ינב רח הכ אר קפי ידאו אתו שא הראנכ

 הררה יב. אר הבר :םההר ב ןומע

 הָבְרִע :יאירד את תַרנּכ וַא אר שא הראנכו
 הָּנְסְּפ יאה ןמאד ריז דשאב חלַמ-לארַהַּב הכ
 מַא אמשב תקונָא רדו : םדאד קרשמ ףרטב
 אר ןימז ןיא אמש יאדכ הֹוהְי םתפנ הדומרפ
 דירוָא ףרצתב ארנָא את תסַא הדאד אמשב

 שיפ הדש איהמ אמש ינננ ןאדרמ יעימנ ספ
 :דינכ רובע לארשי טב דוכ .ןארדארב ה
 י םנאדימ הכנוַג אמש ישאומו לאֿפטַאו ןאנז ןכיל
 אמש יאה רהש רד דיראד ראיסב  ישאומ
 דנואדכ את :דננאמב םדאד אמשב הכ.

 דַהְּד ימארָא אמש לתַמ אמש  ןארדארבב
 אמש יאדכ הֹוהיי הכ אר ינימז זנ ןאשיאו
 דנַרוֶא ףרצתב רהדימ ןאשיאב ןּררי ףרט ןָאב
 אמשב הכ דוב ךלמב אמש זַא יכי רה חאננָא
 אר .עשּוהו תקו ןַא רדו :דידרנרב םדאד
 יאדכ הֹוהְי הָננָארה םתפנ הדומרֿפ רמַא
 ןאמשְגנ תסַא הדרכ האשדאפ וד ןיאב אמש
 הכ יכלאממ ימאמת אב דנואדכ ספ דיד ות
 ;דּרַכ דהאוכ: ץננ ינְכימ רובע אהנא נסב
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 נ הינתת רפס אי םירבד םקת
 ןנחתאו

 אמש יאדכ הָוהְי הכ אריז דיסרַתַמ ןאשיא זַא כ
 : דנכימ גנָנ אמש יארב הכ תסא

 .; ה

220: 

 ֶ הדרכ התאנתסָא דנואדכ ךזנ תקונָא רדו פת
 | ןדאד ןאשנב ות הֹוהְי דנואדכ יא :םתפנ "

 | יהדרכ עורש תֶא הדנבב דוכ יוק תסדו תַמטע

 רד אי ןאמָסֶא רד תסַא אדכ םאדכ אריז
 דנאותימ ות תורָבְנו לאמעַא לָתַמ הכ ןימז
 ןימזו םיאמִנ רובע הכניא אנמת :דיאמנ למע
 הוכ ןיאו תסַא ןּררָי ףרט ןָאב הכ אר וכינ
 רטאכב דנואדכ ןכיל :םיניבב אר ןֹנָבלְו וכינ
 דומננ תַבאָנִא ארמ הדש ךאנבצנ ןמב אמש
 | ראב 'תסא יפאכ ארת 'תפג ארמ דנואדכו
 | :וגמ ןכס ןמ אב רמָא ןיא הראב רד רניד
 ףרטב אר דוכ ןאמשְנו יִא רב הֶנְסַּפ הנקב
 הדרכ דנלב קרשמו בוננו לאמשו ברנמ
 | ןררי ןיא זא הכ אריז ןיבב דוכ ןאמשנב

 = הדומרפ רמַא אר עשּוהי אמא : תשדנ יהאוכנ יי
 . שטפ וא הכ אריז ןאדרנ יוקו רילד ארוא
 : ות הכ אר ינימז הדומנ רובע םֹוק ןיא
 . דחאוכ םיסקת ןאשיא יארֶב דיד יהאוב

 = רַשָּפ תיב רבארב רד הָּהַד רד ספ :דומנ =
 : םידומנ .ףקות
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 אפקת ד הינתת רפס אי םירבד

 ןנחתאו

 ריםאב

 א אר ימאכחאו ץיארפ לארשי יא ןָאלַא ספ
 אר אהנָא את םָהְדימ םילעת אמשב ןמ הכ
 לכאדו דינאמב הדנז את דיוְנשָב דירוָא אָנּב
 אמש ןארדפ יאדכ הֹוהְי הכ אר ינימז הדש
 ימאלכ רַב :דירָוא ףרצתב דַהְדמ אמשב
 דויאזפימ יזיִנ םיאמרפימ רמַא אמשב ןמ הכ
 הֹוהְי רמאוַא את דייאמנמ סַכ ןָא זַא יז
 םיאמרפימ רמַא אמשב הכ אר דוכ יאדכ
 דנואדכ אר הָננָא אמש ןאמשְנ : דיראד האננ
 יוריפ הכרה אריז דיד דרכ רשָּפ לעב רד
 זַא ארוא ות יאדכ הוהי דרכ רועפ לעב
 הכ אמש עימָנ אמַא : תכאס ךאלַה ות ןאימ
 הדנז הרמא דידש קצלמ דוכ יאדכ הוהיב
 ה ארמ םיאדכ הָוהְי הכנאנ) ךניא :  דידנאמ
 אמשב סאכחאו ץיארפ תסַא הדומרפ רמַא
 . לכאד אמש הכ ינימז רד את םדומנ םילעת
 : דייאמנ למע אנג דירוָאימ ףרצתב הדש ןָא
 דירנָא אנב התשאד האננ אר אהנָא ספ
 רד תסַא אמש תנאטֿפו תמכַח ןיא הכ אריז
 דנונשב אר ץיארפ ןיא ןוג הכ ייאה םוק ךשנ
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 ןנחתאו
 םוק גרוב הפיאט ןיא הנָיִארַה תפנ דנדאוכ
 םוק םאדכ אריז :דנַא השיפ - תנאטפו םיכח
 ףשאכ ואשיא  דידז;.- אדפכ הכ תסא גרוב
 תקו רה רד תסא אמ יאדכ הנה הכנאננ
 הפיאש םאדכו :םינכימ אעד וא דונ הכ
 לתַמ יהלדאע םאכחַאו ץיארפ הכ תסַא גרוב
 אמש .שיפ זורמא ןמ הכ יתעירש ןיא םאמת
 ןתשיוכו אמנ זארתחא ןכיל : דנראד םראדנימ
 תג ןיא אדאבמ שאב הנותמ ראיסב אר
 שומארפ תסַא הדיד תנאמשג הכ אר ייאה
 תרמע םאיַא ימאמת רד אהניא אדאבמו ינכ
 רי אהנא הכלב דש וחמ ות לַד א
 רד :הַד םילעת תנארספ ןארספו תנארספב
 פרה דה דוכ יאדכ הוהי רוצח רד הכ יזור
 אר םוק תֿפנ ןמב דנואדכו ידוב הדאתסיא
 ןאשיאב אר דוכ תאמלכ את ןכ עמנ ןמ דזנ
 חור ימאמת רד הכ דנזומאיב את סנאונשב
 ןמ וא דנשאב הדנז ןימז יור רב הכ ייאה
 :דנהד םילעמ אר דוב ןארספו דנסרמב
 דידאתסיא הוכ רז הדמָא :ךידזנ אמשו

 יכיראתו שָתֶאב ןאמסָא טסוב את הוכו
 דנואדכו :תכוסימ טילנ תמלשו אה ברבַאו
 אמשו דש םלכתמ שתא ןאיִמ זַא אמש אב
 הירידנ יתרוצ ןכיל דידונש אר תאמלב זאוַא
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 גפקת ד הינתת רפס אי םירבד
 ןנחתאו

 אר דוכ דהעו :דידינש אר זאוָא שקפ הכלב
 רומָאמ ןָא ןתשאד האננב אר אמש הפ
 הד ינעי דרכ ןאיִב אמש יארַב | דומרפ

 : תשונ ננס חול וד רַב אר אהנָאו אר המלכ
 הכ דומרפ רמַא תקונָא רד ארמ דנואדכו
 את םהד םילעת אמשב אר םאכחַאו ץיארפ
 ןָאב שפרצת יארב הכ ינמז רד אר אהנָא

 אר ןתשיוכ ספ :דירוַא אנב דינכימ רוב[

 הכ .יחר רד ארז הישאב הנותמ ראפ

 ׁשתֶא ןאימ זַא ברח רד אמש אב דנואדכ

 אדאבמ :דידידנ יתרנצ נה דומנימ םלכח
 אי הדישארת תרוצ דוכ יארבו דיוש דסאפ
 תאנא אי רוכד היבש זַא ילכש רה לאתמת
 :לור .רב הכ יהמיהב רה יבש אי =: דיזאסב
 הכ ראד לאב גרמ רה היבש אי תסָא ןימז
 י יחדנזכ רח היבש אי :דרפימ ןאמסָא רד
 יאהבָא רד הכ ייהאמ רה היבש אי ןימז רב

 יאר דוכ ןאמש) אדאבמו :תסַא ןימז ריז
 האמו באתפָאו ינכ דנלב ןאמסָא וסב
 הדיד אר ןאמסַא דוננ עימנו ןאנראתסו

 הכ אר אהנָא הדרכ הדנסו יוש התפירפ
 הכ ײאה םֹוק ימאמת יארב תיאדכ הוה

 תסַא הדרכ םיסקת דנַא ןאמסָא םאמת רי:

 התֿפְרנ אר אמש דנואדכ ןכיל : יאמנ תדאבע
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 : ה הינתת רפס אי םירבד דפקת
 3 ןנחתאו |

 יארב את דרוַא ןוריב רֶצָמ זַא ןהֶא הרוכ זַא
 :דיתסה זורמא הכנאננ דישאב תארימ םוק וא

  םסק הדש ךאנ בַצַגנ אמש ו דנואדכו אנ
 ןימז ןָאבו םנכנ רובע ןּררי זַא הכ דרוב
 תייכלמ יארב ותב תיאדכ הוה הכ וכינ

 | ומ יא רד ןמ הכלב :םושנ לכאד דהדימ כ
 דרכ סהאוכנ רובע ןּהרָי זַאו דרמ םהאוכ

 וכינ ןימז ןָאו דרכ דיהאוכ רובע אמש ןכיל
 טאיתחא ספ :דָרָוָא דיהאוכ ףרצתב אר 2

 .אר דוכ יאדכ הוהָי דהע אדאבמ .דיואמנ
 = דיאמנ שומארפ תסַא התסב אמש אב הכ
 |  הוהי הכ יג רַה היבש אי הדישארת תרוצו
 םוכ יארב תסא הדרכ יהנ ותב . תיאדב

 הדנתס ׁשתֶא תיאדכ הֹוהְי הכ ארז :יזאסב יי
 | :תסַא רויֿג יאדכו

 הדומנ דילות אר ןארספ ןארספו ןארספ ןוִג הכ
 | דסאֿפ רנַא דישאב ןכאס יתדמ ןימז רדו
 | אר יתנ רה היבשו הדישארת תרוצ הדש
 דב אמש יאדכ הָוהְי רטנ רד הָננָאו דיזאסב

 |  :דזאס ךאנכצנ ארוא הדרוָא אָנב תסַא
 |  דחאש אמש רב הרמא אר ןימו ןאמסַא
 | א ףרצת יארב הכ ינימז ןָא זַא הכ םֵרֵנָאימ

 | ךאלה התבלַא דינכימ רובע ןָא וסב ןררָי זַא
 | לױט ןָא רד אר דוכ יאה ןורו דש דיחאוכ
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 הפקת ד הינתת רפס אי םירבד
 ןנחתאו

 דיהאוכ ךאלַה לכ-לאָב הכלב תכאס דיחאוכנ
 ל אה םוק ןאיִמ רַד אר אמש דנואדכו :דש
 ןאימ רד אמשו דומנ דַהאוכ הדנַכארְפ
 דרבימ אָננָאב אר אמש דנואדכ הכ יֿפיאוט
 6 אָננִא רדו :דנאמ דיהאוכ רדע לא-לילק
 בונ זַא ןאסנא תסד הֶדש התכאס ןאיאדכ
 דְנניבימנ הכ דרכ דיהאוכ תדאבע אר גנסו
 = רגָא ןכיל :דנובימנו דנרוכימנו דנונְׁשימנו
 ארוא יבלטב אר דוכ יאדכ הְוהי אָנֹנָא זַא
 לד ימאמתב ארוא הכ ישטרשב תפאי יהאוכ
 ל רד ןוָנ :ייאמְנ ץחפת דוב ןאָנ ימאמתבו
 ות רב עיאקו ןיִא עימו יוש ראתֿפַרנ יגנת
 = יאדכ הֹוהְי וסב רַכָא סאיִא רד דש ץראע
 : דינש יהאוכ ארוא ואוָא התשנרב דוכ

 תסַא םיחכ יאדכ ות יאדכ הֹוהְי הכ ארי
 דהאוכנ ךאלכ ארתו ררכ דהאוכנ ךרת ארת
 ןאשיא יארב הכ אר תנארדפ דהעו דומנ

 :דרכ דהאוכנ שומארפ דוב הדרוכ םסק

 * ות זֶא לבק הכ ןישיפ םאיָא זַא הכ אריז
 רב אר םַדֶא אדכ הכ יזור זַא תסַא הדוב
 הַראֹנְכב את ןאמסַא ַהֵראַנְכ די זַאו דירֿפָא ןימז
 םיטע ַךמַא ןיא לתמ איִא הכ סרפב רניד
 :תסַא הדש הדינש ןיא לתמ אי הדש עקאו
 * ןאימ זַא הכ אר אדכ ןאוָא זגרה ימֹוק איָא
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 ה הנהה הפס א םירבד ופקת
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 ןנחתאו
 הדנמ .דנשאב הדנש דוש " םֶלְבִתִמ ׁשתֶא
 תמיזע אדכ איִאו : ידינש ות הכנאנָג דננאמב
 ןאימ וא דוכ יארב ימוקו דנורב הכ דרכ
 תאיאו אה הברנת אב דרינב רנד סוק
 הרש זארד יוזאבו יוק תסדו נננו תאזנעמו
 :יאדכ חוהי הננָארַה קפאומ םיטע יאה סרתו
 אמש רטנ רד רצמ רד אמש יארב אמש
 את דש רהאס ות רַב ןיא :הרוַא למעב
 ירניד וא זא רינו תסַא אדכ הֹוהְי הכ ינאדב
 דינאונש ותב אר דוכ זאוָא ןאמסָא זַא : תסינ

 םיטע שתֶא ןימז רבו דָיאמְנ בידאת; ארת את
 זַא ארוא םאלכו דאד ןאשנ ותב אר דוכ
 ןארדפ הכ תחנניא זאו :ידיש  שתֶא ןאימ
 רעב אר ןאשיא תיירד התשאד . תסוד  ארת
 דוב תרצחב ארת. דוב; ,חדימהב ןאשיא וא :

 את :דרוא ןוריב רצמ וא םיטע תווק אב

  שיפי ארת זא רת סיטעו רת גרזב יאה חמא

 ןימז הדרָוָא רד ארתו דואמנ ןוריכ ות הד
 הכנאגנ ההד ותב תיִיכְלְמ יארְב אר ןאשיא
 רדו ןאדב ורמַא אדהל :תסַא הדש וורמא
 תפא אדכפ הֹהְי הכ ראד האנ תכ לד
 | רנד ןימז יור רב ןייאפו ןאמסא רד אלאב
 זורמא ןמ הָכ ארוא רמאואו ץיארפו : תסינ

 ארת את ראד האננ םיאמרפ ימ רמַא ותב .
586 



 זפקת ידי הינתתי רפס או םירבד .

 ןנחתאו
 אתו דשאב וכינ ארת ןאדנזרפ ות זַא דעבו
 תיאדכ .הוהי הב ינימז רב אה דוכ אה זה
 | : ייאמנ ליוט דבַאב את דהדימ ותב |

 יוסב ןּרִרי ףרט ןָאב רהש הס השמ> האננָא
 הכ ילתאק את :דרכ אדג באתבא- קרשמ
 דשאב התשכ התסנאדאנ אר דוכ היאכמה

 רארפ אהנָאב התשאדנ ץגב יו אב רתשיפו
 הדרכ :רארפ אה רהש .ץא וא יבּבו גב

 ןימז רד ןאבאיִב רד רֶצָּב ינעי :דנאמ הדנו
 רעלג רד תמאְרו ןאינבואר תהנב יראָומד
 :ןאישנמ תַהְנב ןשָב רד ןֶלֹות ןאידְּג תהנב
 ינב יור שיפ השמ הכ יתעירש תסא ןיאו
 ץיארפו תאדאהש תסא ןיא :דאהְנ לארשי
 יתקו תפנ לארשי ינבב השמ הכ ימאכחאו
 ףרפ ןָאב :דנהמָא ןוריב רצמ זא ןאשיא הב
 ןימז רד .רועפ תיב לבאקמ יהרד רד ןררי
 דוב ןכאס ןֹובְׁשַה רד הכ ןאירמא ךלמ ןחיס
 הדמַא ןוריכ רצמ זא ןוג לארשי ינבו הָשמו
 ארוא ןימה : דנתכאס .בולנמ ארוא הנדיב
 ינאירמא ךלמ וד אר ןׁשּב ךלמ גע ןימזו
 באתפַא קרשמ יוסב ןרי ףרט ןַאב הכ
 רב הכ רערע וא :דנדרוָא ףרצתב דנדוב

 הכ ןאיש לבנ את תסא ןֹוְרַא ידאו הראנב |
 ב ףרט ןאב הָבָרע ימאפתו : דשאב ןומרח
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 ה ד  הינתת רפס אי םירבד | הפקת
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 ןנחתאו
 יאה ןמאד ךיז הָבַרע יאירד את קרשמ יוסב

 : נס
 ה באב

 הדנאוכ אר לארשי ינב ימאמת השמו
 .אר ימאכחאו ץיארפ לארשי יא תפנ ןאשיאב
 דיונשב םיונימ אמש שונב זורמא ןמ הכ
 דישאב הנותמ התפרנ דאי אר אהנָא את

 אמ יאדכ הֹוהְי :דירוָא אָנב אר אהנָא הכ
 קא דכאדכ :תסב דהע ברה רד אמ אב
 אב הכלב תסַבנ אמ ןארדפ אב אר דהע
 :םיתסה הדנז אנניא רד זורמא "אעימנ הכ אמ
 אמש אב שתַא ןאימ זא הוכ רד דנואדכ
 ןאימ תקננָא רד ןמ) :דש םֶלַבִתִמ ורב ור
 םאלכ את םדוב הדאתסיא אמשו דנואדכ
 הכ אריז םנכ ןאיִב אמש יארב אר דנואדכ
 הוכ זארפבו דידיסרתימ שתֶא בבסב אמש
 : תפגו (דידמאינ רַב
 ןימז ב ארת הכ ות יאדכ הֹוהְי סתסַה ןמ י
- 

 ארת :םדרוָא ןוריב יגדנב .הנאכ וַא :רצְמ
 םהנב :דנשאבנ רניד ןאיאדכ ןמ רוצהב:
 | זא ילאתמת נכה אי הדישארת תרוצ דוכ
 | ןײאפ הָננָא זא אי ןאמסָא רד אלאב הָננָא
 0 סמז רז יאה בָא רד הָננֲא זַא אי ימה רד
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 טפקת ה הינתה רפס אי םירבד
 ןנחתאו

 אמנמ תדאבעו הדנס אר אהנָא :זאסמ תסא

 יאדכ םתסה ות יאדכ הָוהְי הכ ןמ ארי

 תשפ את ןארספ רַב אר ןארדפ האננו םרוינ

 ןמשד ארמ הב ינאנָא זַא םראהנ םיס

 ראזה את םנכימ תמחרו :םנאסרימ דנראד

 םאכחאו דנראד תסוד ארמ הכ ינאנָא רַב תשפ

 :דנראד האגנ אֹרַמ

 ארז רבמ לטאבב אר דוכ יאדכ הֹוהְי םאנ
 דרב לטאבב ארוא םאנ הכ אר יסַכ דנואדכ
 : דרמש דהאוכנ האנניב
 י אמנ סידקת ארנָאו ראד האנְנ אר תָבְש תר
 הדומרפ רמא ותב | תיאדכ הָוהְי הכנאנג

 י דוכ ראכ רהו שאב לונשמ זור שש : תסא

 :הוהי תבש ןץימתפה תר אמא :כב אב
 ות ןכמ יראכנה ןַא רד תסא ות יאנב
 תואגו תינכו תמאלנו תרתכדו תרספו
 רנד הכ תנאמהמו תמיאהב המהו תגאלאו
 תמאלנ ות דשאב ות יאה הזאורד ןורדנא
 רוָא דאיבו :דנרינג םארא ות לתמ תנו
 תיאדכ הָוֹהֹּו ידוב םאלג רצמ ןימז רד הפ
 ןוריב אָננָא זא זארד יוזאבו יוק תסדב ארת
 רמא ארת תיאדכ הוהְי ןירב אנב דרוא
 האננ אר תבש הר הכ תסא הדומהפ
 :יראד
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 ה הינתת רפס אי םירבד צקת

 ןנחתאו
 הכנאננ ראד תמְרח אר דוכ ָךרדאמו רדפ
 את תסא הדומרפ רמַא ארת תיאדכ הוהי

 הכ ינימז רֶד ארתו דוש זארד תיאה זור
 : דשאב ייוכינ דשכבימ ותב תיאדכ אוהי

 הכט ה
 :ןכמ : אנה
 ee | :ןכמ .ידזדו
 :הדמ נורד תדאהש דוכ היאסמה רבו
 הנאכבו .זרומ עמט תא היאסמה ןז רבו
 = שזינכו שמאלגבו וא הערזמבו תֶא היאסמה
 ות היאסמה ןָאזַא הֶנרַהבו שנאלאו שואגו
 :ןכמ עמט דשאב
 -תעאמנ .ימאמתב דנואדכ אר ןאנכס ןיא
 ַתַמְלְֹו רבאו ׁשֹתֶא ןאימ זא הוכ רד אמש
 יונ אהנַא רבו .תפנ דנלב ןאוָאב טילנ
 התשונ גנס תחול וד רב אר אהנָאו דווֿפננ
 הא אד דאוא ךא אמש ןונוי :דאד ןמבכ

 רכוכיב שהאב הוכו דידינש .יכיראת .ןאימ
 דוכ ךיאשמו טאבסַא יאסַאור עימנ אב אמש

 אפ :ראדכ .הוהי ךניא דיתפנ :הדמֲא ןמ דחמ
 תסַא הדרכ רהאט אמ רב אר דוכ תמשעו לאלנ

 זורמא ספ םידינש ׁשתֶא ןאימ זא ארוא זאוָאו
 |[ הדנח .דיונימ ןכס ןאסנַא אב .אדכ הכ םידיד
 ןיא הכ אריז םירימב ארנ ןָאלא אמַאו : תסא
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 אצקת ה הינתת רפס אי םירבד
 ןנחתאו

 זאוָא רנא תכוס דהאוכ אראמ םיטע שתֶא
 םיהאוכ םיונשב רגיד אר דוכ יאדכ הוהו
 לתמ הכ תסיכ .רשב ימאמת זַא אריז : דרמ
 ׁשתֶא ןאימ זא הכ אר יַה יאדכ זאוֶא אמ
 ורב ךידזנ ות :דנאמ הדנח דונשב דיונ ןכס
 רַהו ונשב דיונב אמ יאדכ הֹוהְי הָננֶא .רחו

 אמ יארב דינב ותב אמ יאדכ הֹוהְי הָננָא
 םיהאוכ למעבו דינש םיהאוכ ספ ןכ ןאיב

 הכ אר אמש ןאנכס זאוָא דנואדכו :דֵרוָא

 זאוַא תֿפנ ארמ דנואדכו דינש דיתפנ ןמב
 סדינש דנתפג ותב הכ אר םֹוק ןיא ןאנכס

 אר ילד הכשאכ :דנתפג וכינ דנתפג הנרה
 דנדיסרַתיִמ ןמ זַא את דנתשאד ןיא לּתִמ
 אנב תקו רַה רַד ארמ רמאוא ימאמתו
 אר ןאשיא ןאדנזרפו אר ןאשיא את דנדרוָאימ

4 uw 
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 ל ונב אר ןאשיאו ורב :דשאב וכינ דבַאב את
 רד ות אמאו :דידרנוב דוכ יאה המיבב
 רמאוַא עימנ את תסיאב ןמ שיפ אנניא
 ןאשיאב דָיאבימ הכ אר ימאכחַאו ץיארפו
 ינימז רד אר אהנָאו םיונב ותב יהד םילעת
 ףרצת ןָא רד את םהדימ ןאשיאב ןמ הב
 את דייאמְנ הָנְְת ספ :דנרוָא אָנב דנואמנ

 הדומרפ רמא אמשב אמש יאדכ הֶוהְי הָננָא
 ףארַחנָא ףַנו תסארבו דירָוָא למעב תסַא .

2 6 6 991 

 א רני

 <" וע



 ן ה הנתה רפס אי םירבד בצקת
 ן:חתאו

 הָוהְי הכ יקירט ןָא ימאמַת רד :דייאמנמ *

 א

=; 

=) 

 ד

 ה

 ו

 דולס תסא הדומרפ רמא אמשב אמש יאדכ
 םאיַאו דשאב וכינ אמש יארב את דייאמנ
 דוא דיהאוכ ףרצתב הכ ינימז רד אר דוכ

 : דייאמנ ליוט

 ו באב

 הכ ימאכחֶאו ץיארפו רמאוא תסַא ןיאו
 אמשב. הכ דומרפ רמַא אמש יאדכ הוה
 ינימז רד אר אהנַא את דש הדאד םילעת
 תועה שפרצת .יארב ןא וסב אמש הכ

 יאהב הוק וא את :דירוַא אנב הינכימ
 ארוא רמאואו ץיארפ עימנ הדש ןאסרת דוב
 יראד האנְנ םיאמרֿפימ רמא אמשב ןמ הכ

 םאיא ומאמת רד תרספ רספו תרספו ות
 וא ספ :דוש זארד ות רמע אתו תָרמע
 שאב הנותמ ןֶא ןַדומְנ למעבו ונשב לארשי
 הדוזפא ראיסבו דשאב וכינ ות יארְב את
 תפראנ ההשו .ךישב הב ינכמז רד רש
 הרעו ארת תנארדפ יאדכ הָוהְי הכנאננ
 :תסַא הדאד
 דחאו הָוהְי אמ יאדכ הֹוהְי ונשב לארשי יא
 ןאָנ ימאמתב אר דוכ יאדכ הֶוהְי ספ :תסַא
 ינאנכס ןיאו : אמנ תבחמ דוכ תנֹוק ימאמתו
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 גצקת ו  הינתת רפס אי םירבד

 -י :םהתאו
 לד רַב םיאמרפימ רמַא ארת זורמא ןמ הכ
 תקדב תנארספ הב אר אהנַאו :דשאב ות
 תַנַתֿפרו הנאכ רד תנתְסַשְנ ןיחו אמנ םילעת
 אהנָא זא תנתסאכרבו ןדיבאוכ תקװ הארב
 יאְרְב דוכ תסד רַב אר אהנָאו : אמנ ונתפנ

 הבאצע תנאמשנ ןאימ רדו דנבב תמאלע
 הנאכ רד יאה והאב רב אר אהנָאו :דשאב
 הוהי ןונו :סױנב תיאה הואורד רב) תא

 תנארדפ יארב הכ ינמזב ארת תיאדכ
 ותב הכ דרוכ םסק בעת  קחצה םההבא
 ייאמנשוכו נרזב יאה רהשב דַרוָא רד דחדב
 יזא הפ יאה הנאכבו :יהכרכנ אנב ומ הכי

 הדנכ יאה ץוחו יהדרכנ דפ הכ וכינ זיִנ רה
 יאה נאבו אה ןאתסכאתו יהדנכנ הכ יהדש

 הדרוכ אהנָא זַאו יהדומננ סרג הכ ינותיז

 י אדאבמ שאב רדַח אב האננָא :ידש ריס

 הנאכ זא רצמ ןימז זַא ארת הכ אר דנואדכ
 י הָוהְי זַא :ינכ .שומארפ דרנָא ןוריב יגדנב

 םאנבו אמנ תדאבע ארואו סרתב דוכ יאדכ
 י ןאיאדכ זא אר רניד ןאיאדכ : רוכב םסק וא
 :דיאמנמ יוריפ דנשאבימ ות ףארטַאב הכ יפיאוט
 רוינ יאדכ ות ןאימ רד ות יאדכ הָוהְי אריז
 ות הב תיאדכ הֹוהְי כצג אדאבמ תסא.

 :דזאס ךאלה ןימז יור זא ארתו דוש התכורֿפַא
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 ג יחינתת .רפס אי םירבד דצקת

 | ןנחתאו
 ארוא הכנאנג דייאמזאימ אר דוב יאדבכ הֶוהְי יט

 רמאוא את דייאמנ הָנוַת :דידומוַא הָסמ רד *
 ארוא ץיארפו תאדאהשו אר דוכ יאדכ הוה
 :דיראד האננ תסא הדומרפ רמא אמשב הכ

 הכא ובנו תסאר דנואדכ רטנ רד הננָאו "
 כא דרוש וכינ ות יארב את רוא למעב
 יארב הנואדכ הכ אר ןכינ ןימז ןַא הרש

 = עימנ אתו :ירנא ףרצתב דרוכ םסק תנארדפ *
 | הכנאננ דיאמנ נארכַא תרנצה זַא אר תנאנמשד
 | :תסַא התֿפנ דנואדכ

 לָאֹוס ות זַא הדנַא םאיא רד ות רספ ןוָג ב
 תאדאהש ןיא זא דארמ הכ דנג הדומנ
 אמשב אמ יאדכ הָוהְי הכ ימאכחַאו ץיארפו

 דוכ רספב ספ :תסיִנ תסַא הדומרפ רמא יט
 דנואדכו םידוב ןוערפ םאלנ רצַמ רד אמ ונב
 :דרוֲא ןוריב יוק תסַד אב רצמ וא אראמ
 רב יררו םישע | תאזנעמו תאיִא  דנואדכו
 | רד וא הנאכ להא ימאמתו ןוערפו רצַמ

 = אננַא וא אראמו :תכאס רהאט אמ ךסנ פ
 [ 02 הב ינמזכ אראמ את דרוא ןוריב .

 |[ ה רקרכ אמב הכ דרוכ םסק אמ ןארדפ

 חכ תשאד רומָאמ אראמ דנואדכו :דרוָא
 זא הדרנָא אנב אר ץנארֿפ ןיא םאמת
 3 הארב את םיסרתב דוב יאדכ הֹוהְי
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 הצקת ז.ו הינתת רפס אי םירבד

 ןנחתאו

 דראד האננ הדנז אראמו דשאב וכינ השימה

 הכ אמ יארבו :תסַא הדש זרמא את הכנאנג

 הכ סוש הנותמ הכ דוב דהאוכ תלאדע
 דוכ יאדכ הֹוהְי רוצהב אר רמאוא ןיא עימְנ

 הדומרפ רמא אראמ הכנאננ םירנָא אנב

ADRS: 

 ז באב

 א יארב הכ ינימזב ארת תיאדכ הָוהְי ןוָנ

 יאה תמאו דרנָא רַד יורימ אָגנָאב שפרצת
 ןאירמַאו ןאיִׁשָנרּו ןאיתת הכ אר ראיסב
 תמא תפָה ןאיסּוביו ןאיוחו ןאיזירפו ןאיִנענּכו
 שיפ זא דנשאב ות זא רתמיטעו רתנרוב

 ג ןאשיא תיאדכ הוה ןונו :דיאמנ נארכַא ות
 ןאשיא ותו דיאמנ םילסת ות תסדב אר :

 לכ-לאב אר ןאשיא האננָא יזאס בולנמ אר
 ןאשיא רבו דנבמ דהע ןאשיא אבו ןכ ךאלה
 ג אמנמ תרהאצמ ןאשיא אבו : אמנמ םחרת

 רתכדו הדמ ןאשיא רספב אר דוכ רתבד |
 יהכ ארז :רינמ דוכ רספ יארְב אר ןאשיא
 דנהאוכ רב ןמ תעבאתמ זא ארת דאלֹוא
 דניאמְנ תדאבע אר רָיג ןאיאדכ את דינאדרג
 אמש הדש התכורפא אמש רב דנואדכ בצת
 ה אב הכלב :תכאס דחאוכ ךאלה ידוזב אר
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 ןנחתאו
 ןאשיא יאה חבדמ דייאמנ למע נג ןאשיא
 אר ןאשיא יאה לאתמתו דיזאס םֶדַהְנִמ אר
 דיאמנ עטק אר ןאשיא םירישאו דינכשב
 שתאב אר ןאשיא הדישארת יאה תבו
 תיאדכ הֹוהְי יארב ות הכ אריז :דינאזהסב
 הדיזגרב ארת תיאדכ הוהְי יתסה סדקמ םסוק
 הרה רב הכ ייאה  םוק עימנ וא את תסַא
 עב וא  דוכ יארב .ץוצכמ םוק דננימז
 אמשו תסבנ אמש אב אר רוכ לַד דנואדכ
 םוק ךיאס זַא הכ בבס ןיא זא דדזגנרַב אר
 זא אמש הכ ארז דידוב רת  ריתכ אה
 [( כל :דיהב רה ללק אה םוק המה
 הכח אד אמש דנאדכ הכ תהנ ןיא

 יארב הכ אר דוכ ססק תסאוכימו תשאדימ
 ספ דרוא אנב דוב הדרוכ אמש ןארדפ
 דרוָא ןוריב יוק תסד אב אר אמש דנואדכ
 האשדאפ ןוערפ תסד זא ינדנב הנאכ וַאו
 כ הוה. הכ ןאדב ספ :דאד הדב רצמ
 תמחרו דהע הכ ןימא יאדכ 'אדכ תסוא ות
 דנראדימ תסוד ארוא הכ ינאנָא אב אר דוכ
 .תשפ ראזה את דנרוָאימ אנב ארוא רמאוַאו

 ,ארוא  הכ אר ינאנָאו : דראדימ האננ

 תאפאכמ ןאשיא יור רב דנראד ןמשד
 רהבו דזאסימ דאלה אר ןאשיא הדינאסר
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 צקה יי ז התה רפס אי: .םילבד

 ארוא הדומְננ ריכאת דראד ןמשד ארוא הכ
 * ספ :דינאסר דהאוכ תאפאכמ שיור רב
 זורמא ןמ הכ אר ימאכחאו ץיארפו רַמאוא
 האננ םיאמרפימ רמָא ותב ןדומנ למע ַתַהנב
 : ראד

 פפפ
 אהנָאו דיונשב אר םאכחא ןיא רנא ספ

 הָוהְי האננָא דירוָא אָנֹב התשאד האננ אר

 תנארדפ יארב הכ אר תמחרו דהע תיאדכ
 דהאוכ האנָנ ות אב תסַא הדרוכ ססק
 דהאוכ תכרב התשאד תסוד ארתו : תשאד
 ַהוימו ות ןֶטַב הומו דווֿפַא דהאוכו דאד
 נאתת ארת ןֿהו הרישו הלע ארת ןימז
 ינימז- רד ארת הלג יאה הנת ארה ר
 ותב הכ הכוכ :םסק תנארדפ יארב הב
 םוק :ַהמַּה וא :דאד ההאוכ תככב דההב
 אמש ןאימ רדו דש יהאוכ רת ךראבמ אה

 דהאוכנ דאזאנ הדאמ אי רנ אמש םיאהבו
 וט רוד ות זַא אר יראמיב רה דנואדכו :דוב

 ט /
+ 

1s 
- 
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 דב יאה ץרמ זא םאדכ נה דרכ דהאןכ
 דהאוכנ ץראע ות רב ינאדימ הכ אר רצַמ
 אהנָא תנאנמשד ימאמת רב הכלב דינאדרנ

 = הכ אראה םֹוק ימאמתו :דרוָא דהאוכ אר
 התכאס ךאלַה דנבימ םילסת ות תסדב היהְי
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 בקע
 ןאיאדכו דיאמננ םתרת אהנָא רב ות שנ

 ות יארְב אדאבמ אמנמ תדאבע אר ןאשיא
 | :דשאב סאד
 ןמ זא אה םֹוק ןיא הכ יונ תלד רד רנאו
 נארכא אר ןאשיא םנאות הנונג דנַא הָדאיִז
 אר הָננָא הכלב סרתמ ןאשיא זַא : םיאמְנ

 דרכ ןאיִרְצִמ עימנו ןוערפ אב תואדכ הֶוהְו |

 כ

 ןצ כ

 \צ כ

 אר ימישע יאה הברנת ינעי :רַנָא דאיב וכינ
 + תאזנעמו תאיָאו תסַא הדיד תנאמשְג הב

 תנאדכ הֹוהְי הכ אר זארד יוזאבו יוק תסדו
 תיאדכ הֹוהְי ספ דרוָא ןוריב אהנָאב ארת
 יסרתימ אהנָא זא הכ ייאה םוק ָהַמַה אב
 רובנז זנ תיאדכ הֹוהְװ :דרַכ דחאוכ ןינָ
 את דאתקרפ דהאוכ ןאשיא ןאימ רד אה
 זַא ןאשיא ןאנדש ןאהנפו ןאנדנאמ יקאב
 סרתמ ןאשיא זא :דנוש ךאלה ות רוצה
 הכא ות ןאימג רד הכ תואדכ הֹוהְי ארי
 ןיא תיאדכ הוהיו : תסא ביהמו םיטע יאדכ
 = נארכא נירדתב ות רוצח זא אראה םוק

 0 גאוה .ימנ יהוזב אר ןאשיא דומנ דהאוכ

 < דאז ות רב ארחצ שוחו אדאבמ יאמנ ףלת
 תסדב אר ןאשיא תיאדכ היהְי ןכיל :דנוש
 בארטצֶאב אר ןאשיאו דרַכ דחאוכ םילסת ות
 :דנוש ךאלה את דומנ דהאוכ ןאשירפ ימיטע
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 טצקת ח +  הינתת רפס אי םיחבד
 בקע

 ַײ דהאוכ םילסת ות תסדב אר ןאשיא ךולמו
 ןאמסָא רז זא אר ןאשיא םאנ את דומנ
 ות אב תמואקמ : יאראי יסכו דאס וחמ
 :יזאס ךאלה אר ןאשיא את תשאד דהאוכנ
 שתֶאב אר ןאשיא ןאיאדכ יאה לאתמִתו
 אהנָא רב הכ ײאלשו הרקנב | דינאזוסב
 אדאבמ רינמ דוכ יארבו זרומ עמט תסַא
 הֹוהְי ךזנ הכנונ יוש ראתפרג םאדב אהנָא זַא

 אר הורכמ סנו :תסא .הורכמ יה יאפכ
 םארַח ןָא לּתַמ אדאבמ רנאימ דוכ הנאכב
 ראד תהאְרַכו תרפנ תיאהנ ןַא זא וש
 :תסא םארח הכנוָנ

 ה באב

 אמשב זורמא ןמ הכ אר ירמאוא .ימאמת | =
 דירוָא אָנב התשאד טפח םיאמרפימ רמַא
 הכ ינימוכו דנש דאז הדנאמ הנ אה:
 דוב הדרוכ םסק אמש ןארדפ יארב דנואדכ
 .דאיבו :דיאמנ ףרצת ןָא רד הרש לכאד
 ארת תיאדכ הֹוהְי הכ אר האר ימאמתת רַוָא
 את דומנ: ירָבִהְר ןאבאיב רד לאס להנ ןיא
 הכ אר הננָאו דיאמזאיב התכאס לילד ארת
 רמאוא איִא הכ דנאדב תסא ות לב רצ
 ארת ואו :הנ אי תשאד יהאוכ האנְנ ארוא
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 חת הינתת רפס אי םירבד

 בקע
 דינארוכ ותב אר ןמו תכאס הנסרנו לילד
 תנארדפ הנו יתסנאדמ ארנָא ות הנ הכ
 ןאסנא הכ דנאזומאיב ארת את דנתסנאדימ
 רהב הפלה דנכימ תסי  אהנת ןאנב הנ
 דש רדאצ דנואדכ ןאהד זא הכ יִא המלכ
 לאס להנ ןץא רד :דושימ הדנז ןאסנא
 רות יאפו דשנ סרדנמ תרב רד ות סאבל
 ,הכ כ רכפ דוכ לד רד ספ :דרכנ סאמא
 תרה אכ דוכ רס5פ רדפ הכ :ירוטב
 הדרכ בידאת ארת תיאדכ הֹוהי דיאמנימ
 = האננ אר דוכ יאדכ הֹוהי רמאואו : תסא
 ואו אמנ ךולס וא יאה קירט רד התשאד
 ארת תיאדכ הֹהי הכ אריז  :סרתב וא
 2 רב כז הרוַאמ הד וכנ ןקמזב

 הכ אה הָנאירדו אה המשְנ זַאו בָא יאה
 ינימז : דושימ יראנ אה הוכו אה הכד זא
 רכה ריננאו ומ ותו םדננ וא רפ הב
 לסת תַז ןתצ זא דפ הכ ינימז דשאב
 יננתב אר ןאנ ןֶא רד הכ ינימז :תסָא
 ₪ נהב נאההמ ןָא רדו  דרוכ יהאוכנ
 < תסא ןהֶא שיאה גנס הכ ינימז דש יהאוכנ
 הררוכו :דנכ יהאוכ סמ שיאה הב יאו
 ַתַהְנב אר דוכ יאדכ הוהיו דש יהאוכ ריס
 [ בכ הסא הדאד ותב הכ הכינ ןימז
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 ארת חה הינתת רפס אי םירבד
 | בקע

 * אדאבמ שאב רדח אב ספ :דנאוכ יהאוב

 רמאואו ינכ שומארפ אר דוכ יאדכ הֹוהְ

 ותב זורמא ןמ הכ ארוא ץיארפו םאכחַאו
 י הדרוכ אדאבמ :יראדנ האננ םיאמרֿפימ רמַא
 רד הדרכ אנב .וכינ יאה הנאכו וש ריס
 י דוש דאיז ות הלו המרו :יוש ןבאס ןָא
 ךלמידאמו דש ןוזפא ות יארב אלטו הרקנו
 יי הדש רורנמ ות לת :דדרנ- הדוובא יה
 רֶצְמ ןימז זא ארת הכ אר דוכ יאדכ הֹוהְי
 ;ינכ שומארפ דרוַא ןוריב ינדנב הנאכ זא

 וש רד הכ ךאנפוכו גרזב ןאבאיב רד ארת הכ
 הְנָשָת ןימו אה ברקעו ןישתֶא יאה ראמ ןָא
 בָא ות יארב הכ דומנ ירבהר דוב בא יב
 רד -ארת הכ :דרוא תקריב אראכ נס וא
 ארנָא תנארדפ הכ דינארוכ אר ןַמ ןאבאיב
 ארתו דזאס לילד ארת את דנדוב התסנאדנ
 :דיאמנ ןאסְחֶא תַרכָא רַד ות רבו דיאמזָאיב
 .ומ  .תונק הכי דיונד  הרכ לד לד אב
 וא אר  ירננאות ןיא ךמ הסב יאנה:

 = יאדכ הֹוהי הכלב :תסַא הדרכ אדיפ םיארב
 ותב הכ תסא וא ארז רוַא דאיב אר דוכ
 את ײאמנ אדיפ ירננאות את דהדימ תווק
 םסק תנארדפ יאהב :הכ אכ סכ רבע
 זורמא הכנאנָג דראדב ראותסא דוב הדרוכ
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 ט .ח הינתת רפס אי םירבד ברת

 בקע

 אה וכ יאדכ הוהי רנאו :תסא הדש.ש

Ww 

ss 

 הדומנ רניד ןאיאדכ | יוריפו ינכ שומארֿפ
 רב זורמא ייאמְנ הדָנַו תדאבע אר אהנָא
 ךאלה התבלַא הכ םַהָדמ תדאהש אמש
 דנואדכ הכ ייאה םוק לִּתַמ :דש דיהאוכ
 ןיננמה אמש דזאסימ ךאלַה ות יור שיפ
 לוק הכ תֶהְנ ןיא וא דש דיהאוכ ךאלב
 | ; ?רידינשנ אר דוב יאדבי הוה

 | ט באב

 רובע ןֶּרְרַי זַא זורמא ות ןנשב לארשי יא
 זא הכ אר ייאה .םֹוק הדש לֿבאד את ינכימ
 יאד רהשו דנַא רת ױקו רת םיטע ות

 עפ

 .תסא ראד ראצת ךלפב את הכ אר גרוב
 דק דנלבו םישע םסוק ינעי :ירוָא ףרצמ הב
 |  התפג הכ יהדינשו יסאנשימ הב אר קֶנֲע ינב
 קנע ינב אב תמואקמ יאראי הכ תסיכ דנא
 הֹוהְי הכ ןאדב זורמא ספ :דשאב התשאד
 שתַא לתַמ ות ור שיפ הכ תֶסוא תנאדב
 | ְךאלַה אר ןאשיא ואו דנכימ רובע הדנווס
 ףהאוכ לילד ות יור שיפו דרכ דהאוכ
 ידוזב הדומנ נארכא אר ןאשיא ספ תכאס
 . ותב דנואדכ הכנאנג דומנ יהאוכ ךאלה
 [ ןאשיא תנאדכ הָוהְי ןוָנ ספ :תסַא התפנ
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 גרת שם הינתה רפס אי םירבד

 בקע
 דּוכ לד רד דיאמנ .נארכא וה הופה זא אב
 ןמ .תלאדע . בפסב הכ טא כ שפ
 ארנָא את דרוָא רד ןימז ןיאב ארמ דנואדכ

 ןיא תרארש בבסב הכלב םרוָא רד ףרצתב
 ות רוצה זַא אר ןאשיא דנואדכ אה תמא
 ה דוכ תלאדע בבסב הנ :דיאמומ 6

 ןימז לכאד שוכ לד יתסאר בבסב הנ
 בבסב הכלב יושימ שֿפרצת יארְב ןאשיא
 ןאשיא תיאדכ הָוהי אה תמא ןיא תרארש
 אתו דיאמנמ נארכא ות רוצה וַא אר

 תנארדפ יארְּב דנואדב הכ אר ימאלכ הכנָא
 דוב הדרוב םסק בקענו = קחציו םהרבא
 הוהי הב ןאדב ספ ןדאמנ האמת

 ות תלאדע בבסב אר וכינ ןימז ןיא תיאדב
 אריז ייאמנ ףרצת ןָא רד את דהדימנ ותב

 באב ספ :יתסה שב ןברנ ימוק .הכ
 הָוהי םשכ הנוגג הכ ןכמ  שומארפו רוָא

 זַאו ידאד שָבנַנ ןאבאיב רַד אר דוכ יאדכ
 את ידמָא ןוריב רֶצְמ ןימז זַא הכ יזהר
 ח רֶדו :דידשימ יצאע דנואדכב ידיסר אנניאב
 דנואדכו דידאד שבנְנ אר דנואדכ םשכ ברה

 ךאלה אר אמש את דש ךאנבצנ אמש רב
 :פ םדמא רב הוכב ןמ הכ .רמאננה= :דיאמנ =

 אר ידהע יאה חול ינענ ננס יאה חול את
 603 : ו
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 ₪ הינתת רפס אי םירבד דרת
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 בקע
 האננָא םרינב תסב אמש אב דנואדכ הכ
 ןאג הנ.םדנאמ הוכ רד בש להנו הר להנ
 ₪7 וד דנואדכו :םדשונ בָא הנו םדרוב
 .ןמב אר אדכ תשננאב הקדש בותכמ ננס
 הכ ינאנכס ימאמת קפאומ אהנָא רבו דאד
 00 הד שתהא ןאימ וא הוכ רד דנואדכ

 :דש התשונ דוב התפנ אמשב עאמתנַא
 לַהו הר לֵהֵנ יאצקנַא זַא דעב דש עקאוו
 הול ינעי גנס חול וד ןיא דנואדכ הב בש
 גם םנואדכו :דאד .ןמב אר ההע יאה

 ןש דורפ ידוזב אנא ֹוַא התסאכרב תפג
 יהרוא הרכיב רצמ וא הכ ות םוק ארי

 אר ןאשיא הכ יקירט זאו דנַא הדש דסאפ
 הב הדיהו ףארַמנַא ידוזב .םדומרפ רמַא
 דנואדכו : דנתכאס דוכ יארב הדש התכר
 םדיד אר םוק ןיא תפנ הדרכ באטכ ארמ
 ראדנאו ארמ :דנתסה שכ ןדרג םֹוק ךניאו
 ןאשיא םאנו םזאס ךאלה אר ןאשיא את
 ימוק ות זַאו םנכ ןחמ ןאמסַא ריז זַא אר
 :םרָא דונוב ןאשיא ֹוָא רת ריתכו .רתיוק

 הוכו םדמַא דורפ הוכ זַא התשנרב ספ

 תסד וד רד דהע ַהֹול ודו תכוסימ שתֶאב
 הק הב הכ םדיד הדרכ האנת :רוב ןמ
 התכיר יהלאסוג הדירנ האנג דוכ יאדכ
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 .הרת .ט. הינתת רסס אי :םירבד

 בקע |
 הכ יקירט זַאו התכאס דוכ יארב הדש
 ידו דוב הדומרפ רמַא אמשב דנואדכ

 'םתפרג אר חול וד ספ :דידוב התשנרב
 רד התכאדנַא דוכ תסד וד וא אר אהנָאו

 ' לַהְג לווא העפד לתמו :םתסכש אמש רשנ
 רד: ורב דנואדכ .רהצחב יבש קה מ
 םדישונ בָא הנו םדרוכ ןאנ הנ םדאתפא
 ךאכו הדרָכ הכ אמש ןאהאנג המה בכסב
 למע דנאדכ רךשנ רד הכ התסיאשאנ
 י אריז :דידרוָא ןאָנִהב ארוא  םשכ הדומנ
 רב .דנואדב הכ ימשכ תכחו .בשו וא הכ

 ךאלה אר אמש את דוב הדומנ אמש
 זנ הבתרמ ָֹא דנואדכו םדיסרתימ דזאס
 ןרהא רב דנאדכו :דומנ תבאנא אר
 ךאלה ארוא את דוב הדש ךאנבצנ ראיסב
 אעד תקונַא רד זנ ןרַהַא יארבו דזאס
 אר יהלאסונ ינעי אמש האנֹנ אמאו :םדרכ
 שתֶאב ארנָאו םַתֿפרנ דידוב התכאס הכ

 סדייאס וכינ הדרכ דרּוכ ארנָאו םדינאזוס
 ירהנב אר שראבנו דש םרנ ראבנ לַתַמ את
 הדו  :םדישאפ .דוב יראנ הופ דא ב
 דנואדכ םשכ הוַאּתַה תרבקו הֶסַמו הרעבת

 דנוארכ הכ יתקוו :דױחרנַא ןאנקב א
 תפג הדאתסרֿפ ענרּב שדק וא אר אמש
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 .ש  הפהּה רפס אי .םירבד ורת

 | בקע

 ףרצת םא הדאד אמשב הכ ינימז רדו דיורב
 יצאע דוכ יאדכ | הוהי לוק זא | דייאמנ
 ארוא זאוֶא הדרואינ ןאמיא ואבו דדש

 התכאנש אר אמש הב יחר זַא :דידינשנ מ
 ספ :דא הדירו ןאיצע | דנואדכב | םָא הכ

 ןא הד םדאתפא רד יורב דנואדכ רוצהב
 זַא םדוב הדאתפא הכ בש לַהת חור לָהְג
 אמש הכ דוב התפנ דנואדכ הכ תַרָנ ןיא
 אעדַתְסֶא דנואדכ דמו :דזס ךאלה ארי

 דוכ סֹוק הֹוהי דנואדכ יא .םתפנ הדומנ
 הידפ דוכ תמסעב הכ אר דוכ תארימו
 ידרוָא ןוריב רַצמ זַא יוק תסדבו ידאד

 קָחְצּו םֶהְרבַא דוכ ןאנדנב :זאסמ דאלַה כ
 א לד הכס רבו רוא דאיב אר בקעה =

 | :אמנמ רטנ ןאשיא האננו תרארשו םוק

 | ןוריב ןָא זא אראמ הכ ינימז להַא אדאבמ ח
 תסנאותנ דנואדכ הכנונ דנװנב ידרוָא |

 הדאד הדעו ןאשיאב הכ ינימזב אר ןאשיא
 ןמשד אר ןאשיא הכננוו דרוָא רד דוב =

 ןוריב אר ןאשיא תַהְנ ןיא זַא תשאדימ
 | ןכיל :הזאס ךאלה ןאבאיב רד את דרוָא
 |  הכ דנתסה ות תארימו ות םֹוק ןאשיא
 , שױכ התשארפַא יוזאבבו דוכ םיטע תווקב

 :ידרוָא ןוריב
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 זרת י הינתת רפס אי םירבר

 בקע

 כאב

 א גנס חול וד תפנ ןמב דנואדכ תקננָא רדו
 ןמ דנו שארַתב דוכ יארב ןילווא קֿפאומ
 דוכ יארב בוָנ זַא יתובאתו יא רב הוכב
 הכ אר יתאמלכ אה חול ןיא רבו :זאסב
 סהאוכ דוב יתסַכש הכ ןילװַא יאה חול רב
 ג: ספ :ראדנב תובאת רד אר אהנָאו תשונ

 חול ודו םתכאס םיטש בוג זַא יתובאה

 חול וד ןָאו םדישארת ןילווא קפאומ ננס
 :םדמא רב הוכב התשאד תהסדירד אר
 ןָא ןילװַא תבאתכ קפאומ חול רד ןָא רבו
 זא הוכ רד .דנואדכ הכ אר .המלבי ב

 התֿפנ אמשב עאמַתְנָא תר רד ׁשֹתֶא ןאימ
 :דאד ןמב אר חנָא דנואדכו תשונ דוב

 ה חולו םדמָא דורפ הוכ זא התשנרב ספ .
 םדוב התכאס הכ יתובאה ברד אראב
 דנואדכ הכנאנ) תסה אָננָא הדו םתשאדנ
 :דוב הדומרפ רמַא ארמ

 י חרסומ הב ןקעיינב תראְּב זַא לארשי ינבו)
 רדו דרמ ןרהא אנא רךדו הנצרכ בכ

 שיאָנ רד רועלא שרספו דש ןפד אננָא
 י הָדנדַּג הב אָננָא זַאו :תכאדרפ תנאהכב
 הכ הָתבִי הב  הדְדְג זאו דנדרכ וכ
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 י .הינתת רפס אי םירבד הרת

 בקע
 קא רו :תסַא בָא אה רהנ ימה

 ה ךרכ אדג אר יל שבפ דנואדב
 רוצהבו דנראדרב אר דנואדכ דהע תובאת

 דנײאמנ תמדכ ארוא הדאתסיא דנואדכ
 זורמא את הכנאננ דנהד תכרַב וא םאנבו
 שנארדארב ןאימ רד אר יול ןירב אנב : תסַא
 תסא יו תארימ דנואדכ תסינ יתארימו ביצנ
 סב - התפנ ױב - תיאדכ הֹוהי הכנאננ
 זור לָהנ ןילווא יאה ור לֶּתִמ הוכ רַד ןמו
 ונ העפד ןָא רדו םדומנ ףקות בש להת
 תסאוכנ דנואדכו דומְנ תַבָאְנִא ארמ דנואדכ
 תפנ ארמ דנואדכו :דזס ךאלה ארה
 את וש הנאור םוק ץא ױר שיפו זיכרב
 םדרוכ םסק ןאשיא ןארדפ יארב הכ ינימזב
 ףרצתב ארנָא הדש לכאד םָהְדב ןאשיאב הכ
 : דנְרְוָא
 ות זָא תיאדכ הֹוהְי לארשי יא ןָאלַא ספ
 תיאדכ הֹוהְי זַא  הכניא ֹוג דַהאֹוכמ הֶנ
 ייאמנ ךולס שיאה קרט ַהַמַה רדו יסרתב
 אר דוכ יאדכ הֹוהו יראדב תסוד ארואו
 תדאבע דוב ןאנ ימאמתבו לַד  ומאמתב
 הכ ארוא ץארֿפו דנואדכ רמאוַאו :ייאמנ
 םיאמרפימ רמַא תתיריכ יארב ארת זורמא ןמ
 ךאלֿפָא - לא - ךלפו ךלפ דניא :יראד האננ

608 



 טרת י הםינתת רפס אי םירבד

 בקע
 הָגנָא רהו ןימזוו תסא ות יאדכ הֹוהְי ןאזַא
 ושות ןארדפב דנואדכ ןכיל :תסא וא רד
 דומנימ תבהמ אר ןאשיא התשאד תכנת
 אמש ינעי ןאשיא תיהד ןאשיא זַא דעבו

 זורמא הכנאנג דיזנרב אה םוק ַהַמֵה זָא אר

 אר דוכ יאה לד ההַֿפלנ ספ :תסַא הרש
 :"ייאמנמ ישכ ןדרנ <: רנידו ההאפ = ןותפמ

8 

 'ןאיאדכ יאדכ אמש ואדכ הֹוהי הכ אריז
 ביהמו ראב םיטע יאדכו באברַא-לא-ברו

 : דריגימנ הושרו דראדנ יראד ףרט הכ תסַא
 חדנכימ יסה דאד אר :ןאנז. הרבו ואמת

 ךאשופו ךארוכ התשאד תסוד אר ןאבירנו
 < תסוד אר ןאבירג ספ :דהדימ ןאשיאב
 :דידוב בירנ רצמ ןימז רד הכ ארז היראד
 כ תדאכע ארואו סרתב דוכ יאדכ הוהְי זַא
 :רוכב םסק וא םאנבו וש קַצְלמ ואבו אמנ
 הכ תסָא ות יאדכ ואו תסַא ות רכֿפ וא
 הכ יביהמו םיטע לאמעַא ןיא ות יארב
 כי ןארדפ :תסָא הדרוַא אָנב הדיד תנאמשנ
 דנדש דורֿפ רצמב רֿפנ דאתפה אב ות
 ןאגראתס לתַמ ארת תיאדכ הְוהְי ןָאלַאו
 :תסַא התכאס ריתכ ןאמסָא
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 בקע

 eo אי באב

 ראדב תסוד אר דוכ יאדכ הוהי ספ

 רד ארוא רמאואו םאכחַאו ץיארפו תעידוו

 אריז דינאדב זורמאו :ראד האננ תקו המה

 התסנאדנ הכ םיוג ימנ ןכס אמש ןארספב הכ
 הדידנ אר אמש יאדכ הֹוהְי בירָאתו דנַא
 התשארפא יוזאבו ױק תסדו תמטע הנ דנַא
 ןאיִמ רד הכ ארוא לאמעַאו תאיָאו : ארוא
 ןימז ימאמתבו רֶצִמ האשדאפ ןוערפב רַצָמ
 רכשלב הכ אר הננָאו :דרוָא רוהטב וא
 ןאשיא יאהבארע הבו אה בסַא הב ןאיִרְצִמ
 ןאשיא רב אר סלק ךהב בָא הנונג הכ דרכ
 |  בקאעת אר אמש הכ יתקו תכאס יראנ
 את אר ןאשיא דנואדכ הנוננו דנדומנימ

 יארב הכ אר הֶננָאְו :תכאס ךאלה זורמַאב
 אנניאב אמש את דרכ ןאבאיִב רד אמש
 ןארפפ םֶריבָאו ןתדב הכ אר הננָאו :דידיסר

 ןאהד ןימז הנוגג הכ דרכ ןְבּיארְָּב בָאיִלא
 המיכו ןאדנאכו אר ןאשיא הדושנ.אר דוב
 הכ אר  תאיח -יד רַה אר ןאשיא יאה
 לארׂשו ימאמת ןאיִמ רד דוב ןאשיא ָהארמה
 לאמעַא ימאמת אמש ןאמשנ ןכיל :דיעלב
 דיר דוב הדרכ הכ אר דנואדכ המיטע
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 אירת אי הינתת רפס אי םירבד

 בקע
 יארְב זורמא ןמ הכ אר  ירָמאוא עיִמְנ ספ
 יי את דיראד האננ םיאמרפימ רמַא אמש

 יד

 . ןתפרנ יארְּב הכ אר ינימז הדש לָכאדו דיוש
 ןֶא רד אתו :דירוָא ףרַצַתב דינכימ רובע ןָא
 םסק אמש ןארדפ יארב דנואדכ הכ ינימז

 דהדב ןאשיא :תיירדו ןאשיאב ארנָא הכ דרוכ

 רישב הכ ינימז דישאב התשאד זארד רמע
 יארְב ות הכ ינימז אריז : תסא יראָנ דהשו

 םכת ןָא רד הכ תסינ ידמָא ןוריב ןָא זַא
 לוקב גאב לְתַמ ארנָאו יתשאכימ אר דוכ
 :הכ ינימז ןכיל :ידרכימ בארס דוכ  יאפב
 ןימז דינכימ רובע ןָאב ׁשנַתְֿפרנ יארְב אמש
 שראב וא הכ תסא אה הכו אה הוכ

 יהֹוהו הכ תסא ינימז : דשונימ בָא ןאמסָא

 הוהְי ןאמשְנו דראד תאפְתְלֶא ןָא רב תואדב

₪ 

242 

 .הכ רצַמ ןימז לתַמ יושימ לכאד ןָא ןתֿפַרג
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 -התסויפ לאס ָךכָא אח לאס לווא זא תיאדכ

 :תסא ןֶא רב
 י ןמ הכ אר ירמאוַא רנַא הכ דש דהאוכ ןינו
 דיונשב םיאמרֿפימ רמַא אמש וארב זורמא

 ארואו דיראדב תסוד אר דוכ יאדכ הְוהיו

611 

»9 

 ןילונַא ןאראב ינעי אמש ןימז ןאראב האננָא :דייאמנ תדאבע דוב ןאַנ ימאמתבו לַד ימאמתב =
 את דישכב םהאוכ שמסומ רד אר ןירבָאו <
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 אי הינתת רפס אי םירבד בירת

 בקע

 רדו :ײאמנ עמנ אר  דוכ ןנורו .הרישו הלֹנ וט
 דאד םהאוכ ףלע תמיאהב יארְב ות יארחצ
 דישאב :.רדח אב :יוש ריס ירוכב את

 התשנרבו דוש  התפירפ אמש לד אדאבמ
 םשכו :דיאמְנ הדְנְסו תדאבע אר רניד ןאיאדכ יי

 ןאמסַא את דוש התכורֿפַא אמש רב דנואדכ
 לוצחמ ןימזו דראבנ ןאראבו דזאס דודסמ אר
 הב .ירכנ ןימז זא אמשו דהדנ אר דוב

 ספ :דיוש ךאלַה ידוזב דַהדימ אמשב דנואדכ חי
 דיהד אנ דוכ ןאנו לד רד ארמ ןאנכס ןיא
 תמאלע יארב דוכ יאה תסד רַב אר אהנָאו
 :דשאב הבאצע אמש ןאמשנ ןאיִמ רדו דידנבב

 ןיחו דיהד םילעת דוכ ןארספב אר אהנָאוט
 תקוו הארב תנתֿפרו דוכ הנאב רד תַנַתסְׁשנ
 :דײאמנ וגתפנ אהנָא זַא תנתסאכרבו ןדיבאוכ

 הוב חנאכ רד יאה ודאב רב אר אהנָאו כ
 םאייא את :דיסױנב דוכ יאה הזאורד רבו אנ

 : חכ ינימז רב אמש ןארספ םאייאו אמש

 הכ דְרוכ םסק אמש ןארַדְּפ יאֹרְב דנואדכ
 ךאלֿפַא םאייא לַתַמ דוש ריתכ דהדב ןאשיאב
 :ןימז יאלאב רב

 .ןמ הכ אר רמאוַא ןיא ימאמת רנָא ארז גי

 וכינ םיאמרפימ רמַא אמשב ןדומנ למע תַהְנב
 תסוד אר דוכ יאדכ הֹוהי את דיראד האננ
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 נירת | אי  הנתה רפס אי םירבד

 האר

 ראתפר וא יאה קירט ימאמת רדו דיראר

 כ עימנ דנואדכ האננַא : דיוש קצלמ ואב הדומנ
 נארְכַא אמש רוצח זא אראה תמא ןיא
 ױקו רתנרזב יאה תמא אמשו דומנ דהאוכ
 רה :דומנ דיהאוכ ריכסת אר דוכ זַא רת
 דוש הדראדנ ןָא רַב אמש יאפ ףכ הכ אנ
 זאו ןֹונְבְלו ןאבאיב זַא דוב דהאוכ אמש ןאזַא
 דורח יברג יארד את תרפ רהנ ינעי רהנ
 תמואקמ יאראי סכנהו :דוב דהאוכ אמש
 יאדכ הֹוהְי אריז תשאד דהאוכנ אמש אב
 ןימז ימאמת רב אר אמש וכו סרַת אמש
 תכאס דַהאוכ ילְותָסמ דינימ םדק ןאב הכ
 : תסֶא התפנ אמשב הכנאנ)

 פיס יפ | |

 אמש שיפ תנעלו תכרב זורמא ןמ ךניא
 הֹוהְי רַמאוַא רנא תכרב אמא :םראדנימ
 רמא אמשב הרמא ןמ הכ אר דוכ יאדכ

 רֵנַא תנעל אמאו : דייאמנ תעאטַא םיאמרפימ =
 הדומננ תעאטא אר דוכ יאדכ הָוהְי רמאוא
 םיאמרפימ רמַא אמשב זורמא ןמ הכ יקירט וא
 התכאנשנ :הכ אר ריֿג ןאיאדכו דדרנ רב
 :דיאמנ ױוֵריַפ דיא
 ארת תיאדכ :הָוהְי ןונ הכ דש דהאוכ עקאוו
 לָכאד  יורימ ןַאב שנתַפְרִנ תַהְנב הכ ינימזב
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 ב א הינתת רפס אי םירבד | דירת

 האר
 םיִזַרְג קוכ רב אר תכְרַב האננָא דזאס
 :תשאדנ יהאוכ לָבַע הוכ רַב אר תעלו
 ָהאר תשפ דנתסינ ןררי ףרט ןָאב אהנָא איִא

 הָבָרְע רד הכ ינאינענכ ןימז רד באתֿפָא בורג
 :הרמ יאה טולב דזנ לָגלְג לבאקמ דננכאס
 את דינכימ רובע ןֶּרְרַי זַא אמש הכ ארי
 ותב תיאדכ הָוהְי הכ אר ינימז הדש לבאד
 תֿפַרְנ דיהאוכ ארנָאו דירוָא ףרַצַתב דשכבימ
 דישאב הָנותֹמ ספ : דש דיהאוכ ןכאס ןא רדו
 ןמ הכ אר ימאכחַאו ץיארפ ןיא עימנ את
 = + דירְוָא למעב םראדנימ אמש שיפ זורמא

 כי באב

 רד אמש הכ ימאכחַאו ץיארפ תסא אהניא
 דיהאוכ הדנז ןימז רב הכ ייאה זר ימאמת
 רד דירָא למעב הדש הנותמ דיאבימ דנאמ
 הדאד ותב תנארדפ יאדכ הֹוהְי הכ ינימז
 ןכאמַא עימָנ :ייאמנ ףרצת ןָא רד את תסַא
 דוכ .ןאיאדכ אהנַא רד הכ אר ייאה תמא

 נארכַא אר אהנָא אמשו דננכימ תדאבע אר

 . יאה הוכ רב האוכ דייאמנ בארכ .דייאמנימ
 רה רז האוכו אה לת רַב האוכ דנלב
 דינכשב אר ןאשיא יאה חַבְַמ :זבס תכרד
 < הרישַאו דינכ דרוכ אר ןאשיא יאה ןותסו
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 וטרת בי הינתת רפס אי םירבד

 האר
 יאה תבו דינאוסב שָתֶאב אר ןאשיא אה
 עטק אר ןאשיא ןאיאדכ הדש הדישארְת
 וחמ אַננָא זַא אר ןאשיא יאה םאנו דייאמנ
 :דייאמנמ למע ןינְנ דוכ יאדכ הֹוהָי אב :דיזאס
 ה עימָנ זא אמש יאדכ הווהָי הכ ינאכמב הכלב
 רד אר דוכ םאנ את דניזנרב אמש שאבסַא

 דיבלטב ארוא ןַכְסַמ ינעי דראדנב | אָגנָא
 : ינתכוס יאה ינאברק אְננָאבו :דױרב אְננָאב
 ינתשארפַא יאיאדהו דוכ יאה רשעו היאבדו

 תסכנו דוב לֿפאונו אה רדנו שיוכ יאה תסד
 רדו :דירבב אר שיוכ הלנו המר יאה הדאז
 אמשו דירוכב דוכ יאדכ הוהי רוצהב אננָא
 הכ דוכ תסד לגש ירה רד אמש הנאכ להַאו
 תכרב ןֶא רד אר אמש אמש יאדכ הוה
 ה אמ הֶגנָא רה קפאומ :דייאמנ ידאש דַהַד
 רסנ רד. הֶננָא ינעי םינכימ אנניא רד זורמא

 פ םארָאב זונה הכ אריז :דונכנ דיִא דנספ סכרה

 אמשב אמש יאדכ הֹוהְי הכ יביצת האנ
 ןּררי זַא ןוָג אמַא :דיא הדשנ לכאד דָהְדימ
 < אמש יאדכ הֹוהָי הכ ינימז רד הדרכ רובע
 :ואו דױש ןכאס דנכימ םיסקת אמש יארְב

 ףרט רח זַא אמש ןאנמשד עימָנ זַא אר אמש
 :דײאמנ תנוכס תוינמָא רד את דַהֶד ימארָא
 א דניזנרב אמש יאדב הֹוהְי הכ ינאכמב האננַא
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 בי הינתת רפס אי םירבד זטרת

 האר

 אָננָאב דזאס ןכאס ןֶא רד אר דוכ םאנ את
 םיאמרפ רמַא אמשב ןמ הכ אר הָנרַה
 חיאבדו ינתכוס יאה ינאברק זַא דירוָאיִב

 יאה תסד ינתשארפַא יאיאדהו דוכ יאה רשעו

 יארְב ,הכ דוכ ןירתהְּב יאה רלנ המהו שיוכ

 דוכ יאדכ הֹוהְי רוצהבו :דייאמְנ רדנ דנואדכ *

 ןארתכדו ןארספ אב אמש דײאמנ ידאש
 הזאורד ןורד הכ ינאיולו דוכ ןאזינכו ןאמאלנו
 אמש אב אר ןאשיא הכנוג דנשאב אמש יאה

 הנ הכ שאב רדה אב :תסינ יביצנו יהַצַח >

 הכס יאה ינאברק יניבימ הכ ייאָנ רה

 חש :אככ רד הכלב :ינארדננ אר  דוכי
 רד דנומרב ות טאבסַא זַא יכי רד דנואדכ
 ינארדנב אר דוכ ינתכוס יאה ינאבדרק אננָא
 למעב םיאמרפ רמַא ותב ןמ הָנרַה אָננָא רדו

 יוזרָא ימאמת בסח רַב אר תשונ ןכיל :ירָוָא וט

 ,: ותב תיאדכ הֹוהי הכ יתכרב קפאומ תלד
 רוכב הדרכ הבד תיאה הזאורד המה רד דחהד
 הכנאנג דנרוכב ןָא זַא רהאטו סֶנֵנ ץאכשַא

 הב אה וכ יה :דנרוכימ רהאו לאזנ א דפ
 הרישו הלג רשע :זירב ןימז רב בָא לֵתַמ ארנָא +

 קה אר דיכ הלת המר הדאו תסכנו ןנורו
 הדו וא ךי עה הת רוכמ דוכ נאה .הזאורד
 הב לבאונ זַאו ינכימ רדנ הכ אר דוכ יאה
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 זירת בי הינתת רפס אי םירבד

 האר
 " הכלב :אר דוכ תסד ינתשארפא יאיאדהו
 ינאכמ רד תיאדכ הוהי רוצהב אר דא
 תרספו ות רוכב הדיזנרב תיאדכ הֹוהְי הכ
 ןורד הכ ינאולו תזנכו תמאלנו תרחכדו
 דוכ תסד הנרהבו דנשאב ות יאה הזאורד
 ידאש תיאדכ הֹוהְי רוצהב יראדנב ןָא רב אר
 שרד אר ןאוְל הכ שאב רדח אב :אפנ
 ירת ישאב דוכ ןימז רד הכ ייאה זור ימאמת
 :ייאמננ
 כ ארת הכ ירוטב ארת דודח תיאדכ הֹוהְי ןוֶג
 תשונ הכ ייוגבו דנאדרנ עיסו תסַא הדאד הדעו
 ןדרוכ תשונב ות לד הכ אריז דרוכ םהאוכ
 תלד יוזרָא המה קפאומ ספ תסַא ליאמ
 הוהי הכ .ינאכמ . .רנאו :רוכב אר תש
 ןא רד אר דוכ םסא את  דנימ רב :תואדכ
 המר זַא האגנָא דשאב רוד ות זא דראדנב
 ןכ הבד דהד ותב דנאדכ הכ תכ פה
 הנרַה זאו םא הדומרֿפ רמַא ותב הכנאננ
 :רוכב תיאה הזאוהד רד .דסאאבב סת
 אר אהנָא דש הדרוכ והָאו לאוֿנ הכנאנג
 רבארב ןאזַא רהאט ץכשו סננ ץבש רוכב נג
 אר ןוב הכ שאב דאשוה ןכיל .:הנובב
 תשוג אב אר ןאָנְו תסַא ןאָנ ןוכ אריז ירוכנ
 שנימז רַב בָא לתַמ הכלַב רוֿכַמ אָרנָא : ירוכנ

\ 617 

uy א 

 Uv ןצ

As is 

- )" 



 בי הינתת רפס אי םירבד חירת

 | האר
 זא דעבו ות יארב את רוכמ ארנָא :זירב הכ

- uw 

 חכ

 אל

 הכ ימאננה דשאב וכינ תנארספ יארְב ות
 :ירוָא אנב תסַא תסאר דנואדכ רשנ רד הָננָא

 יאה רדנו יראד הכ אר דוכ תאפוקומ ןכיל
 הנואדכ הכ ינאכמב התשאד רב אר .דוכ

 ינתכוס יאה ינאברק ןוכו תשוגו :ֹורב דנימרַב
 ןוכו ןארדנב תיאדכ הֹוהְי ַתַבַדִמ רב אר דוכ
 התכיה .תיאדכ הָוהְי חבדִמ רב ות יאבד
 המה הכ שאב הנותמ :רוכב אר תשונו דוש

 םיאמרפימ רמַא ותב ןמ הכ אר ינאנכס ןיא

 יארב ות זא דעבו ות יארְב את יונשב

 הוה רטנ רד הננָא הכ ימאננה תַנאַרסְפ
 .דבאב את ירוָא אנב תסַא תסארו וכינ תיאדכ
 | ;דשאב :הכינ

 הכ אר ייאה תמא תיאדכ הֶוהְי הכ יתקו

 ךוצח וַא יורימ אננאב אהנָא ןתֿפַרְנ תַהנב
 הדומנ נארְכַא אר ןאשיאו דזאס עטקנמ ות
 רדח אב האננָא :יוש ןכאס ןאשיא ןימז רד
 ות רוצה זַא הכנָא זא דעב אדאבמ שאב
 הרש התפרג םאדב דנשאב הדש ךאלה
 ןאיאדכ הראב רדו ייאמְנ יוריפ אר ןאשיא
 תמא ןיא הכ ייוגב הדרכ .תפאי רד ןאשיא
 דנדרכ תדאבע הנוגנ אר דוכ ןאיאדכ אה

 דוכ נאדכ הֹוהְי אב :םנכ ןינָג זינ ןמ את
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 טירת נז ב המתת הפס אה סירבד

 האר
 דזנ הכ אר הָנֹרַה ארז אמנמ למע ןינג
 דראד תֵרֿפנ ןָא זאו תסַא הורכמ דנואדכ
 יִתַה דנדרכימ דוכ ןאיאדכ יארְּב ןאשיא
 יארְב זנ אר דוכ ןארתְכדו ןאֹרַסְּפ הכניא
 ןמ הָננָארַה :דנדינאזוסימ שתֶאב דוכ ןאיאדכ
 ארנָא את דיוש הָנוַתֹמ םיאמרפימ רמַא אמשב
 ןֶא זַא יזיִנו דייאזפימ ןָא רב .יזינ דירוָא למעב
 :הנבמ פב

17 

 ג באב

 א באוכ הדנניב אי יִאיְבנ ות ןאיִמ רד רנֵא
 . יארְב יהזמעמ אי תֶיָאְו דזיכרב אמש ןאימ זַא
 : עקאו הזנעמ אי תֶיִא ןָאו :דזאס רהאס אמש
 ןאיאדכ תפג הדאד רֶבַכ ארת ןָא זַא הכ דוש
 אהנָאו םייאמנ  יוריפ יסאנשימנ הכ אר רע
 הדנניב אי איבָנ ןָא ןאנכס :םינכ תדאבע אר
 אמש יאדכ הָוהְי הכ אריז ןנשמ אר באוכ
 הכ דנאדב את דנכימ ןאהתמַא אר אמש
 ימאמתבו לד ימאמתב אר דוכ יאדכ הָוהְי איִא
 דוכ יאדכ הֹוהְי : דייאמנימ תבחמ דוכ ןאנ
 רמאוַאו דיסרתב וא זאו דייאמנ ורופ אר
 ארואו דיונשב ארוא לוקו דיראד האננ ארוא
 ה איבְנ ןֶאו :דיוש קחְלמ ואב הדומנ תדאבָע
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 .ע , התת רפס אי םירבד כרת
 האר

 ןאנכס הכ ארוז דוש התשכ באוכ הדנניב אי
 אמש הכ אמש יאדב הֹוהְי רַב זיננא הנתֿפ
 הנאכ זא ארתו דרוָא ןוריכ רצִמ ןימז זַא אר
 זא ארת את תסַא התפג דאד הָיַדֿפ יגדנב
 את דומרפ רמַא ותב תיאדכ הֹוהְי הכ יקירט
 רוט ןיאב ספ דזאס ףרחנמ ייאמּנ ךולס ןָאב
 (ררכ יהאוב הוד דוכ ןאימ וא אר דב
 אי דשאב תרדאמ רספ הכ תרהארב רנַאוי

 אי ות שונָא םַה ןז אי ות רתכד אי רספ
 רד ארת דשאב ות ןאֵנ לתמ הכ תקיפר
 רג ןאיאדכו םיורב הכ דנו דנכ .אונא אֿפב
 :םייאמנ תדאבע דיתכאנשנ ות ןארדפו ות הכ אר
 אמש ףארטאב הכ ייה תמא ןאיאדכ וַאי

 ות זַא האוכו ךידזמנ ותב האוכ דנשאב ימ
 רניד יאצקַא את ןימז יאצקַא זַא דנשאב רוד
 םשנו הדמ שונ ארואו ןכמ לובק ארוא :ןָא ה

 אמנמ תקפש וא רבו דנכנ םִחְר ו רב ות
 לתקב ארוא התבלא :ןכמ ןאהנפ ארואו
 הש וארד וא לתקב לווא ות תסד ןאסר

 ראסננס גנסב ארואו :םֹוק ימאמִת תסד דעבו י
 זא ארת תסאוכימ הכנוג דרימב את אמנ
 = הופ ןיכה וַא ארת הכ תיאדכ הֹוהי
 .הראכ .הרהנמ דרנַא ןוריב ינדנב הנאב

 דיסרת דנהאוכ דנננשב ןוג ןאילארשי עימנו א
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 אכרת ני הינתה רפס אי םירבד

 האר

 אמש ןאימ רד אר תשז רמַא ןינָנ רניד ראבו
 : :.דש דנהאוכנ בכתרמ
 הכ ייאד רחש וא יכי הראב רד א
 דהדימ .תתנוכס תהנב ותב תיאדכי- היה

 ןצ

 י זָא לעלב ןארסְפ יטעב :הב :יבאו רבב

 דוכ ךהש ןאנכאס .התֿפר ןוריב ות ןאיִמ

 םיוִרב רדנַא התפנ התכאס ףרחנמ אר
 תַדאבע .דיא ההכאנשנ הכ אר רינג ןאיאדכו
 יוכינ הדומנ ססנתו ץחפת האננָא :םיאמנ

 ות:ןאימ רד תסאנה ןיא הב דשאב קמ

 ןֶא ןאנכאס היַבלַא :תסַא הדש לומֲעַמ
 אב ארנָאו שכב רישמש סדב אר רהש
 םדב אד  שכיאהבו תסא ןַא רד המה

 ארנָא תמינג המהו :אמנ ךאלה רישמש
 אר רהשו ןכ עמַנ שא הָנכ ואימ רד

 חיחצ רמַא ןיא רנַא ךניאו אמנ ראסּפַתְסֶא

 .תיאדכ | .הָוהְא יארב שתמיננ ימאמת אב
 יִלֶת דבַאב את ןָאו ןאהסב לכ-לאַב שתֶאב
 :'דש דהאוכנ אנב רניד .ראבו דוב דקאוב
 תתסדב יונ הדש םארח יאה תני ואו
 רַב דוכ םשכ דש וזַא דנואדכ את דפסננ
 ארתו דיאמנב תפארו תמחר ות רב התשנ
 םסק תנארדפ יארב .הכ ירוטב דיאזפיב

 יאדכ  חוהו לוק .הכ ימאננה .דוב הדב
621 ss JUD.-PERS. | 
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 סם הינתת רפס אי סרבה  בכרת
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 האר

 הכ אר שרמאוא המכו הדנש אר דוכ

 האנג םיאמרֿפימ רמַא  ותב  זרמא ןמ

 + תסאר תיאדכ הְוהְי רשנ רד הְננָא הַתְׁשאד
 :ישאב הדרוָא למעב תסַא

 רי באב

 ספ דיתסה דוכ יאדכ הוהי ןארספ אמש
 דיאמנמ .חורנמ אר ןתשיוכ ןאנדרמ יארב
 ארז :דישארַתִמ אר דוכ  ןאמשְנ ןיבאמו

 יתסָה סדקמ םוק תיאדכ הֹוהְי יארב ות
 תסַא הדימרב דוכ יארב ארת דנואדכו

 ןמז ור רב הכ ייאה תמא עימָנ זַא את

 :ישאב ץאכ םוק וא תַהְנב דנא

 יתאנאויח תסא ןיא :רוכמ הורְכמ ָנ יה
 לאותה ואו :ובו דנפסונ ואנ דירוכב הב
 הארו יהשד ואנו םרו יהוכ זו רוכו

 הב אכל םס הפ םס התפאכש ןאוה רוי:

 ב

 ארנָא דנכ ראוכשנו דראד התפאכש הצח
 ראובשנ וא ןכיל :דירובב םיאהב א
 דירוכמ אר אהנא םס ןאנתפאכשו ןאנדננכ
 ראוכשנ הכ ארז ךנוו שונרֿכו רתש ינעי
 אהניא דנתסינ םכס התפאכש אמָא דננכימ

 התפאכש ארז ךוכו :דנַא סָננ אמש יארְב
 לארב ןיא דנכימנ ראובשנ ןכיל תסַא םס
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 נכרת די הינתת רפס אי םירבד

 האר
 דירוכמ אהנָא תשוגנ זַא תסַא סִנֵנ אמש
 : דינכמ סמל אר אהנָא שאלו
 פאר אהניא תסַא בָא רד הַננָא המה זַא
 - אר .אהנָא דראד סלֿפו רב :הנְוַה דורוכב
 י 5 דראדנ סלֿפו רפ הֶנרַהְו :דירוכב
 :תסַא סִננ אמש יארב
 * תסַא ןיאו :דירוכב רהאט ןאנרמ ַהָמַה וַא

 ראוָכ - ןאוכתסאו באקע דירוכנ הכ ייאהנָא
 + סאנְנָאב סכרכו ןיהאשו ראוכשאלו :רִחב רסנו
 ןט :רמ -רתשו :ןָא םאנְנַאב בארנ רהו :ןָא
 ₪ םובו :ןָא סאנְנָאב זאבו ייאירד גרמו דנו

 : קלקלו :ץאָונו םכרו תַאְקְו :זאקו ראמיתובו
 = המהו :הרפבשו דהדהו ןָא סאנְנָאב גנלכו
 ךנַא סננ אמש יארב ראד -לאב תארשמ
 כ רהאט ןאנרמ ַהֵמַה זַא אֹמַא :דנושנ הדרוכ
 : דירוכב
 הזאורד ןורד הכ יבירנב דירוכמ חתִיִמ יה
 יבננַאב אי דרוכב את הדב דשאב ות יאה
 תיאדכ הֶוהְי יארב ות הכ ארי שורפב
 ריש רד אר הלאזבו יתסה סדקמ םֹוק
 : זפמ שרדאמ
 כ הכ אר דוכ הערזמ תאלוצחמ ימאמת רשע
 :הדב התכלַא דָיִא רב ןימז זא לאסב לאס
 מ דנזנרב הכ ינאכמ רד תיאדכ הֶָוהְי רוצחבו
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 די הינתת רפס אי םירבד דכרתי

 הכ

 האר
 דזאס ןכאס אָננָא רד אר דוכ םאנ את

 תסכו אר דוב ןנוהו הרשו הלג רשע
 את רוכב אר שיוכ הלו המר ןאנדאז
 תאקוא המה תיאדכ הֹוהְי זַא הכ יזומאיב
 דשאב רוד תיארב זַא האר רנַאו :יסרתב

 הכ ינאכמ ןָאו דרב ינאותימנ ארנָא הכ

 דוכ םאנ את דימרב דהאוכ תיאדכ הוהי
 תיאדכ הוהי הכ יתקו דראדנב ןָא רד אר

 ספ :דשאב רוד ות זַא דהד תָכְרַב ארת

 דוכ תסדב אר הרקנו שורפב הרקנב ארנָא
 דניזגרב תיאדכ הוהי הכ ינאכמב התפרנ
 דָהאוכימ תַלְד הָנרַה יארְב אר הרקנו :ורב
 הָגְרַהְו תארבסמו בארשו  דנפסוגו ואנ וַא
 = רוצחב אננָא רדו הדב דבלטב ות זַא תלד
 | תנאדנאכ אב תדוכו רוכב תיאדכ הוה
 הזאורד ;ןורָדנַא רד הכ אר יִולו :אמנ ידאש
 אב ארוא הכנוג אמנמ דרַת דשאב תיאה
 5: :תסינ יביצנו הצח ות
 לוצחמ רשע סאמת לאס הס רַה רַכָא רדו
 רד הדרוָא ןוריב לאס ןאמה רד אר דוכ
 יולו :אמְנ הריכד תיאה הזאורד ןורדנַא
 בירגו דראדנ יביצנו הצה ות אב הכנוג
 תיאה הזאורד ןורד הכ ינז הניבו  םיתו
 את דנש ריסו דנרוכבו | דניָאיב דנשאב
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 הכרת רש די = הינתת רפס אי םירבד

 האר

 תתסד לאמעַא המה רד ארת תיאדכ הוה
 :ףהד תכרב .רנכימ :תפ

 ומ באב

 א :ײאמְנ ךאכֿפנַא לאס תֿפַה רה ָךָכָא רדו
 ג יצְרק יראכבלט רַה דשאב ןיא ךאכֿפנַא ןונאקו
 ךפנמ דשאב הדאד דוכ היאסמהב הכ אר
 הבלאטמ דוכ רדארבו היאסמה זאו דזאס
 הדש ןאלֲעֲא דנואדב אכֿפנַא הכנוָג דנכנ
 אמַא דרַכ ינאות הבלאטמ בירג זַא :תסַא
 דשאב תרדארב דז ות לאמ וַא הננָארה
 ות דונ את :דזאס ךפנמ ארנָא ות תסד
 רד ארת דנואדכ הכ אריז דשאבנ ריקֿפ יה
 ותב ךֶלֶמו ביצנ יארב תיאדכ הוהְי הכ ינימז
 ה רֵנַא :דאד דקהאוכ תַכרב התבלַא דהָדימ
 הנומֹמ את יונשב תקדב אר תיאדכ הֹוהי לוק
 זחרמא ןמ הכ אר רַמאוַא ןיא עימנ הדש
 הכ אריז :ירוָא אָנֹב םיאמרפימ רמַא ותב
 תַכָרַב תסַא התפנ הכנאננ ארת תיאדכ הֹוהְ
 יהאוכ ץרק ראיסב יאה תמאבו דאד דַהאֹוכ
 תמא רבו דש יהאוכנ ןוידמ ות ןכיל דאר
 רב ןאשיאו דומנ יהאוכ טלסת ראיסב יאה
 : דש דנהאוכנ טלסמ ות
 ינימז רד תואה[זאורד וא יכי רד גת המ רנא

625 

1» 

+4 

- 



 ₪ כ הינתת רפס אי םירבד וכרת

 ב

₪ 

- 

% 

 בי

 ג 5

 האר
 אא יכ רשכבימ ותב תיאדכ הוהי הכ
 הבס אר רוכב לד דשאב ריקפ תנארדארב
 דוכ ריקֿפ רדארב רַב אר תתסדו זאסמ
 ןא הב אר דוכ תסד התבלַא הכלב :דנבמ
 נאיִתְחַא קפאומ תיאפכ ךדקבו ראד הדאשנ
 אדאבמ שאב רֹדַח אבו :הדב רק ואָב וא
 00 נב דשאב תשז רכפ ות לד רד
 םשנו תסַא ךידזנ ךאכֿפנַא לאס ינעי םתפה
 ואב .ימנ הרש דב דוכ :.ריקפ רדארב רב ות
 22 רארפ .דנואדכ דמ ות זַא ואו יהדנ

 ואב התכלַא :דשאב האנֹנ תיארב הדרוא
 ארז .דושנ הדרזָא שנדאד זַא תלדו יהדב
 רד ארת תיאדכ הֹוהְי ראכ ןיא ץועב הכ

 רב אר דוכ תסד הָנרַהְו תיאה ראכ ימאמת
 הכתנ :דאד דהאוכ תכרב ינכימ זארד ןא
 ןירַב אנב דש דחהאוכנ םודעמ תנימז זַא ריקפ
 תסד התָבְלֶא םיונימ הדומרפ רמַא ארת ןמ
 :הכ דוכ ריקפו ןיכסמ רדארב יארב אר דוכ
 :ראד הדאשנ דנשאב ות ןימז רד

 ותב תנארדארב זַא ירבע ץ אי דרמ רגַא

 תמדכ לאס שש ארת ואו דש התכורפ
 דנ וא ארוא םתפה לאס רד ספ דיאמנ
 זַא ארוא ןָו :ןכ אהר הדרַכ דאזָא דוכ

 יהת ארוא ינכימ אהְר הדרָכ דאזֶא דוכ ד
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 : זוכרת וט הינתת רפס אי םירבד

 | האר = 5
 יןמרֿכו הלנ זַא ארוא :זאסמ הנאור תסד

 יהזאדנאב הדב דאז התבלַא דוכ תשכרנו |
 דשאב הדאד תכרב ארת תיאדכ הֹוהְי הכ
 וש רצמ ןימז רד ות הב רוא דאיבו :הדב ראב

 דאד :הידפ .ארת תואדכ הוהו ידוב םאלג
 :םיאמרפימ רמַא ותב ארניא זורמא ןמ ןירב אנב
 םורימנ. ןוריב ות רמ וא דינ רתב נו
 דראד תסוד ארת ןאדנאכו ארת הכנונ
 : האננָא :דשאב התשדנ שוכ ות ךזנ ארואו

 זדב רדב ןָא אב אר ששונ התפרג ישפרד |

 כ =<

- 

 ד

 דוכ זינכ אבו דשאב ידבַא םאלנ ארת את
 דאזָא דוכ ךזנ זַא ארוא ןונו :אמְנ למע ןינָג זינ
 אריז דיאינ דב תרטנב ינכימ אהר הדרכ

 לאס שש את ריִנַא ַתַרָנא רבארב וד הכ
 הָנ רַה רד תיאדכ הוהיו תסַא הדרכ תמדכ
 אדי דהאוכ :תכהב אות במ
 = המר זַא הכ אר הנירנ ןאגדאז תסכנ המר

 דוכ יאדכ הָוהְי יארב דנוש הדייאז ות הלנו
 ראכ דוכ ואנ הדאז תסכנ אבו אמנ סידקת
 :רבמ םשפ אר דוכ דנפסונ הדאז תסכנו ןכמ
 כ ינאכמ רד דוכ יאדכ הֶוהְי רוצהב אר אהנָא
 לאס תֶא הנאב להַאו ות דניזנרב דנואדכ הכ
 דשאב התשאד יביע רנַא ןכיל :דירוכב לאסב
 ארנָא רנד בע רה אי רוכ אי ננל !אלתמ

627 

= 

 א ו



 ןכ רפ הנתת רפס אי םירבד - הכרת
 האר

 הד ארנַא :ןכמ הבד .תיאדכ הֹוהי יארב כ
 ץכשו סִננ.ץֶכַׁש רוכב תיאהזאורַד ןורַדנַא
 :דנרוכב והָאו לאזג לתַמ רבארב ארנָא רָהאט
 רב בָא לְתַמ ארנָא רוכמ אר שנוכ אמא
 :זירְב ןימז

 \נ ו

 זמ -- כאב

 אר הספו ראד האננ אר  ביבָא האמ א

 רד הכ אריז -רוָא אנב תיאדכ הֹוהי תַהָנב
 רד רצמ וַא ארת תיאדכ הֹוהְי ביִבֲא האמ

 הלנו המר זַא אר הספ ספ :דרוָא ןוריב בש
 הכ לאכמ רד ןכ הבד תיאדכ הֹוהַי יארב
 ןא רד אר דוכ םאנ אה דניזנרב דנואדכ

 תפה רוכמ היאמ רימכ ןָא אב :דזאס ןכאס
 ןֶא אב אר תקשמ ןאנ ינעי ריטפ ןאנ זור
 ןוריב רַצַמ ןימז וַא לינעתב הכ ארז רוכב
 הש וא אה דוב תרכ תר את .ידמָא
 ספ :ירוָא דאיב תרמע יאה זר ימאמת רד
 תדודח ימאמת רד היאמ רימכ יה זור תפה
 ₪ םאש רד הכ יתשונ ואו דושנ הדוד

 :דנאמנ יקאב חבצ את יזינ ינכימ חבד לווַא
 הֹוהְי הכ תיאהזאורד זַא יכי רה דד אר חַסּפ ה

 הכלב :דרכ ינאותנ חבד דהדימ ותב תיאדכ י
 0 אה דניזנכב תיאדכ הוהי הכ ינאכמ רד
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 טכרת זט הינתת רפס אי םירבד

 - -האר
 חסַפ אָננָא רד דזאס ןכאס ןָא רד אר דוכ

 ןוריב םאננה באתֿפָא בורג תקו םאש רד אר

 יונאכמ רד ארנָאו :ןב הבד רצמ וא תנדמא
 ןאדאדמאבו רוכבו זפב דניטרַֿב תיאדכ חוהו הכ
 ז ןאנ תר שש :ורב תיאה המְיְכב התסאכרב |

 סדקמ ןשג םתפה זוהר רדו רוכב ריטֿפ
 ראכ ה ןָא רד דשאב תיאדכ הֹוהְי יארְב -

 :ןכמ

 = יאדַתְבִא זַא ראמשב דוכ יארב התפַה תפר

 תפה .ןדרמש דוכ ערו רד סאד האמ

 יאב אראה התפה דעו :ןכ עורש אר התפה
 ארנָאו ראד האננ דוכ תסד לֿפאונ הידה
 דַהָד ותב תיאדכ הֹוהְי הכ יתַכַרַב הזאדנַאב
 ות אמנ ידאש תיאדכ הוהי ךוצחבו :הדב
 ןורד הכ ַײנלו תזינכו תמאלנו תרתכדו תרספו
 הכ ינז-הניִבו םיתיו ברנו דשאב תיארזאורד
 ההי הב ינאבמ רד נשאב ות מ ב
 ןא הרד אר מכ םאנ אה רנכמבב האב

 > םאלֿג רצַמ רד הכ רוָא דאיִבו :דנאדרנ ןכאס
 אָנב אר ץיארפ 0 הדש הנותמ ספ ידוב
 : רוָא
 > לצאח ןדרכ עמָנ זַא דעב אראה המיִּכ דע
 :ראד האנְנ זר תפה דוב תשבכרנו ןמרכ זַא

 יי תרתכדו תרספו ות אמנ ידאש דוכ דע הדו
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 םיטפש
 הכינז-הויבו םיתפ בירֿו ולו תטנכו תמאלגו
 רד חתר תפה :דנשאב תיאהזאורד ןורד
 םוה: יארב דנזרב דנואדכ הכ ינאכמ
 תואדכ הֹוהְי הכ אריז ראד האננ דע תיאדכ
 לאמעַא ימאמת רדו תלוצחמ המה רד ארת
 ןאמדאש דאיסבו דאד דַהאוכ תכרב תתסד

 0 לאס רד הבתרמ הס :דוב יהאוכ
 ינאכמ רד תיאדכ הוהי רוצהב תנארוכד
 רע רד ינעי דנוש רצאה דניזרב וא הכ
 רוצחבו אה המיִכ דיעו אה התפה דיעו ריטפ
 סברה :דנשנ רצאת תסד-יהת דנואדכ

 הוהי הכ יתכרב הֶזאדנַאב דוכ הווק רדקב
 :דהדב דיאמרפ אטע ותב תיאדכ

ed nde ada 
 ייאהזאורד עימָנ רד ןארורסו ןארואד

 הכה רב דהדמ ותב תיאדכ הוה הכ
 םוק את אמנ ןיעת תיארב דוכ טאבסַא
 אר ירואד :דניאמנ ירואד לדע םכחב אר
 .הושרו אמנמ יראד ףרטו זאסמ רחנמ |

 ..רוכ אר אמכה ןאמשג הושר הכ אריז רינמ
 :דיאמנמ נכ אר ןאלדאע ןאנכסו דזאסימ
 הדנז את אמנ יוריפ אר לַמאכ ףאצנַא
 דָהְדימ ותב תיאדכ הֹוהְי הכ אר ינימח ינאמ
 : ייש ךלאמ
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 אלרת ו וש | הינתת רפס אי םירבד

 םיטפש
 יי הֹוהְי תבדמ דזנ תכרד עונ עה וַא הרישא
 סרג תכאס יהאוכ דוכ יארב הכ תיאדכ
 כ אריז ןכמ בצנ הוכ יארב יננתסו 0
 :דראדימ הורכמ ארנָא תיאדכ הֹוהְי

P באב 

 א יה אי בע ןָא רד הכ ידנפסונ אי ואנ
 הבד דוכ יאדכ הוחי -וארב רשאב רב יסנ

 הורכמ תיאדכ הֶוהְי דזנ ןָא הכנונ אמנמ

 יֹוַא יכי רד ות ןאממ רד א 8
 דהדימ ותב תיאדכ הוהי הכ תיאהואורד
 הוהָי רטנ רד הכ הש אדיב יח אי דרב

 דהע זַא הדומנ התסיאשאנ ראכ תיאדכ

 יאר רינ ןאאדכ .התפהו :דמכ האנה הא
 באתפַָא האוכ דיאמנ הדָנְס הדרכ תדאבע
 ןמ הכ ןאמסָא דונג זַא ךירה אי האמ אי
 י התפאי עאלטָא ןֶא זַאו :םִא הדומרפנ רמָא

 תסאר רַנָא  ךניאו :ןכ ץהפת וכינ ספ יונשב >

 לארשי רד תסאנר ןיא הכ  דשאב ןקיו
 ה ןז אי דרמ ןָא האננָא :תסַא הדש עקאו

 תיאהזאורד רד אר דב ראכ ןיא הכ אר
 אר ןז אי דרמ ןאו רוַא :ןוריב תסא - הדרב
 יוַא :דנרימב את ןכ ראסגנק אה נפ אב
 הב יצכש ןַא דהאש הס א רוד יהאמ
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 5 םיטפש
 יהאונ זַא דוש התשכ תסָא נרמ בנותסמ
 ןאדהאש תסד 'אלווַא : דושנ התשכ רפנ דו
 דעבו דוש התשארפַא וא רב שנתשכ תַהְנב
 זַא אר ידב ספ םוק ימאמַת תסד ןָא זַא
 | :יהדרפ רוד .דו3  ןאימ

 ןָא רַב םכח הכ ירמָא ות ןאימ רַד רַנַא
 ןוכו ןוכ ןאימ רד דִיָא רוהטב דוש לכשמ
 ברצו ברצ ןאימ רדו יועדו יועד ןאימ רדו
 עקאו תיאהזאורד רד הכ ייאה העפארמ זַא
 הוהי הכינאכמב התסאכרב האננָא דוש
 זני הנהכ ןאיואל דזנו :ורב דניזנרב תיאדכ
 התפר דשאב אה חר וא רד הכ ירואד
 אצק יאותפ זַא ארת ןאשיאו אמנ תלאסמ
 הכ יײאותֿפ בסמ רבו :תכאס דנַהאוכ רָבכמ
 יארב דניזגרב דנואדכ הכינאכמ זַא ןאשיא
 שאב ראישוהו אמנ למע דננכימ ןאיב ות
 דנהד םילעת ותב הננָא רַה קפאומ את
 הכ יתעירש ןומצמ קֿפאומ :ײאמנ למע
 ותב הכ ימכה קבאטמו דנַהְד םילעַת ותב
 ות יארב הכ ייאותפ זַאו אמנ למע דנווג
 האנמ הנ אי תסאר .ףהטב = דננכימ ןאיב

 הערבה רבכה ור וא הּכ יצכשו :ןבמ
 תיאדכ הוהי ךוצחב הכ אר ינהאכו דיאמנ
 רואד אי דתסיאימ אָננָא רד ּתַמְדֹכ תַרְנב
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 גלרת זי הינתת רפס אי םירבד
 םיטפש

 יִדָב ספ דוש התשכ ץכשְנָא דריננ שונ אר
 י ימאמתו :יהדרכ רוד לארשי ןאימ זַא אר
 דיסרַת דנהאוכ דנונשב ארניא ןונ םוק
 דנהאוכנ ראתֿפַר רבכַת ײר זַא רנד ראבו
 :דומנ
 :ידַהְדמ ותב תיאדכ הֹוהְי הכ ינימזב ןונ
 יוש ןכאס הדומנ ףרצת ןָא רדו יוש לכאד
 ףארטַאב הכ ייאה תמא עימנ לּתִמ ייונבו
 : םיאמנ בצנ דוכ גב יהאשראפ הממ
 וט תיאדכ הֹוהי הכ אר יהאשדאפ התכלַא
 תנארדארב זַא יכי אמנ בצנ דוכ רב דניזנרב
 יהנאניב ךרמו זאסב האשדאפ דוכ רַב אר
 ינאותימג דׁשאבנ תנארדארב וא הכ אר
 ₪ דוכ יארב וא ןכל :יאמנ םלסמ דוב הב
 ספ רצַמב אר םוקו דריננ ראיסב יאה בסא
 דוכ יארב ראיסב יאה בסַא את דֵתְסרֿפנ
 תסַא התפג אמשב דנואדכ הכנונ דרינב
 .נארבו :דידרננ רב האר ןאב רעד בפ
 ףרחנמ שלַד אדאבמ דריננ ראיסב ןאנז דוכ
 הדאיז ראיסב דוכ יארב אלטו הרקנו דוש
 דנישנב .דוכ תכלממ תכת רב ןונו : דזודנינ
 דזנ ןָאזַא הָננָא זַא אר תעירש ןיא ַהָּבסנ

 יראמוט רד דוכ יארְב תסַא הנהכ ןאיואל
 = יאה זור המהו דשאב וא ךזנ ןָאו : דסיונב
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 קר הנחה רפס אי םרבד  דתהת
 | םיטפש |

 זא הכ דחמאיב את דנאוכב ארנָא שרמע

 ןיא תאמלכ המהו דסרתב דוכ יאדכ הוה
 למעב התשאד האננ אר ץיארפ ןיאו תעירְׁש

 התשארֿפַא שנארדארב רַב וא לד אדאבמ :דרָא כ
 = תסאר אי ףָנ ףרטב רמאוַא ןיא זַאו דוש
 רד שנארספו וא הכנָא את דש ףרחנמ
 לוט יאה זור לארשי ןאימ רד וא תכלממ
 | : דנשאב התשאד

 הי באב

 הצח אר יול טבס ימאמתו הנהכ ןאיואל א
 ןישתַא יאיאדה * דשאבנ לארשי אב יביצְנו
 רד ןאשיא ספ :דנרוכב ארוא ביצנו דנואדכ
 תשאד דנהאוכנ ביצנ דוכ ןארדארְב ןאימ
 = ןאשיאב הכנאנ) תסא ןאשיא ביצנ דנואדב
 , :תסַא התפנ
 < ינאברק הכ ינאנָא זַא ינעי םֹוק זַא ןאנהאכ קחו
 דננארדנימ דנֿפסונ זַא האוכו ואנ זא האוכ
 " אר הבנכׁשו שוגאנב ודו שוד הכ תסא ןיא
 דוכ ןגורו הרישו הלנ רבונו- :דנהדב ןהאכב
 .:הדב ואב אר דוכ דנֿפסונ םשפ ןינ-לווַאו

 - תטאבסַא הַמַה זא ארוא תיאדב הָוהְי הכ ארי ה
 |. השימה שנארספו וא את תסַא הדוזנרב
 = רנַאו :דניאמנ תמדכ דנואדכ םאנבו דנתסיאב י

634 

 ןצ

"1 

14 

iis lew 6 7 Alla MAE 

ON: 



 .הלרת חי הינתח רפס אי םירבד

 ; םיטפש
 רה זַא תיאהזאורד זַא יכי זא םיול זא ידַחַא
 דשאב ןכאס אָגנָא רד הכ לארשי רד ייאָנ
 הכ ינאכמב דוכ לד יוזרָא ימאמתב הדמָא
 יאדכ הָוהְי םאנב ספ :דסרב דניזנרב דנואדכ
 רד הכ סיול זַא שנארדארב ךיאס לתַמ דוכ
 :דָיאמְנ תַמדַכ דנתסיאימ דנואדכ רוצחב אָננָא
 זַא הָגנָא יאוס דנרוכב רבארב יאה הצה
 : דשורפב דוכ תייִתְרֶא

 דהדימ ותב תיאדכ הֹוהְי הכ ינימזב ןוָנ
 תאסאְנְר קפאומ הכ רינמ דאי יוש לַֿבאד

.. 

 יִסַכ ות ןאימ רדו :ייא:נ למע אה תמא ןָא
 זא אר דוכ רתכד אי רספ הכ דושנ תפאי
 הנו .וגד ָבַַג הנו רינלאפ הנו דנארדנב שתא
 * הנו רחאס הנו :רנ-ודאָנ הנו רַנ7 ןוספַא

 יסכ הנו לאמר הנו הָּנִנַא זא הדננכ לָאוס
 י הכרה אריז :דנכימ תרושמ ןאנדרמ זא הכ

 הורכמ דננאדכ דזנ דנכ אראד ראכ ןיא
 אהנָא תיאדכ הֹוי תאסאנר ןיא בבסבו תסא
 > תיאדכ הֹוהְי דזנ :דנכימ נארכא ות רוצה זַא אר
 י אהנָא ות הכייאה תמא ןיא אריז :שאב למאכ
 שוג ןארינ-לאֿפו ןאיוג - ביגב ינכימ ןוריב אר
 דראדגימנ ארת תיאדכ הָוהְי אמַאו דנרינימ
 ומ זא אר איִבְנ תנאדכ הָוהְי :ינכב ןיננ הכ
 ות יארב ןמ לתמ תנארַדארְב זא ות ןאימ
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 םיטפש

 א אמהנא תר רד ברה רד הננָא רה
 זאוָא יתפג הדומנ תלאסמ דוכ יאדכ הוהי
 שתא ןיאו םננשנ רנד אר דוכ יאדכ הוה
 דנואדכו :םרימב אדאבמ םניבנ רניד אר םישע
 יאיבָנ :דנתֿפנ וכינ דנתֿפנ הָננָא תֿפנ ןמב
 ןאשיא ןארדארב ןאימ זֶא ןאשיא יארב אר
 כ םאלכו דרכ םהאוכ תועבמ ות לתמ
 ואב הננָא רהו תשאדנ םהאוכ שנאהדב אר
 רַהְו : תפנ דהאוכ ןאשיאב םיאמרפ רמא
 ןמ םסָאב .וא הכ ארמ ןאנכס הכ יסכ
 :דרכ םַהאוכ הבלאטמ וא זַא ןמ דונשנ דוונ
 ןמ םסאב הדומנ תראסנ הכ יאיִבָנ אמַאו
 אי םדומרֿפנ רמא שנתֿפנב הב דױנ ןכס
 התבלַא איבְנ ןָא דנג ןכס ריָנ ןאיאדכ ססַאב
 אכס יטנ דוכ לד רד רנאו :דוש התשכ
 .ץיכשת הנוננ תסַא התפגנ דנואדכ הכ אר
 דנואדכ םסאב איבְנ הכ ימאננה :םיאמנ
 םאננאבו דְׁשנ עקאו זיִג ןָא רֶנַא דיונ ןכס <

 . תסא התפננ דנואדכ הכ תסירמא ןיא דסרנ
 התפנ רבכַת יור זא ארנָא איבְנ ןָא הכלב
 | : סרַתָנ וא וַא ספ תסַא
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 זלרת טי הינתת רפס אי םירבד

 םיטפש

 טי באב

 א אראה תמא ןיא תיאדכ הֹוהְי הכ יתקו

 דהדימ ותב אר ןאשיא ןימז תיאדכ הָוהְי הכ
 רד הדש ןאשיא תראו ותו דזאס עטקנמ
 ספ :ווש ןכאס ןאשיא יאה הנאכו אה רהש

 הכ ינימז ןאימ רד דוכ יארב אר רהש הס
 דהדימ ותב תייכלַמ תַהנב תיא כ הוה
 ןכ תסרד דוכ יארב אר הארהאש :ןכ אדג
 יארב תיאדכ הֹוהַי הכ אר דוכ ןימז דודחו
 רה את ןכ תמסק הס דנכמ .םיסקת ה

 םכה תסא ןיאו :דנכ רארפ אָננָא רד ילתאק
 דנאמ הדנז הדרכ רארפ אָננָאב הכ לַתאְק

 ןנ

is 
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 דשכב התסנאדאנ אר דוכ היאסמה הכרה
 ה הכיסכ לתמ :תשאדנ ץנב וא זא ןאזא לבקו
 רד תכרד ןדירב יארב ךוכ היאסמה 5
 תכְרְד ןדומג עטק יארב שתסדו דרב לנננ

 יריב התסד זא ןהַאו דנכ .דנלב אר לבה =
 ספ דרימב את דרוכב שא היאסמהב התפר

 הדנז הדרכ רארֿפ אה .רהש ןאזא :יכיב
 יםרג שלד הכ יתקו ןוכ ילו אדאבמ :דנאמ
 תפאסמ בבסבו דנכ בקאעת אר לַתאק תסא
 בנותסמ ואו דשכב ארוא הדיסר וב האר
 :תשאדנ ץגב רחשיפ ארוא הכנונ דשאבנ תֹומ
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 טי הינתת רפס אי םירבד חלרת
 | םיטפש רש

 יארב םתפנ הדומרפ רמַצ ארת ןמ תַהְנ ןזַא י
 תיאדכ הֹוהְי רנַאו :ןכ אדנ רהש הָס דוב
 הדרוכ םסק תנארדפב הכ ירוטב ארת ךויה
 ותב אר ןימז ימאמתו דנאררג עיסו תסא
 הדעו תנארדפב ןָא ןדאדב הכ דיאמרפ אטע
 אר רמאוא ןיא ימאמת רנַאו :תסַא הדאד +

 התשאד האננ םיאמרפימ ותב זורמא ןמ הכ
 תסוד אר דוכ יאדכ הֶוהְי הכ  ירוָא אגב
 ייאמנ ךולס "אמיאד וא יאה קירטב התשאד
 יארב הס ןיא רב רגד ךהש הס האננָא
 הא כ רד האנניב ןוכ את :ןכ 'דיזמ דוכ

 התכיר דָהדימ ותב תיִיְכְלְָמ יארב תיאדכ הוהו
 :דשאבנ ות ןדרג רַב ןוכו דושנ
 התשאד ץנב אר דוכ היאסמה רסכ רנא ןכיל
 ארוא התסאכרב וא רבו דשאב וא ןימכ רד
 א ₪ רכבו דרימב הכ דנוב למ ברצ

 שרהש ךיאשמ האננָא :דנכ רארֿפ אה רחש >
 ארואו דנרינב אָננָא זא ארוא הדאתסרֿפ
 :דוש התשכ את דננכ םילסת ןוכ ילו תסדב
 3 את כ דננכנ .סהרת ואי רב ה שנ +

 . ות :ארבו ינכ רוד לארשי זא אר האנגיב
 | - :דשאב וכינ
 | התשאדג ןאינישיפ הכ אר דוכ היאסמה דח

 2 האוכ ות תסדב הכ ות ךלמ רד דנא
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 טלרת טי הינתת רפס אי םירבד
 | םיטפש

 שפרצת יארב תיאדכ הוהי הכ ינימז רד דַמָא
 : :זאסמ לקתנמ דַהְדימ ותב
 יט ריצקת רהב דעכנ רב ?סכ הב דחאש ה
 הדרכ הכ ינאהאנג עימנ זַא האננ רַהו
 הס יהאונב אי דַהאש וד יהאונב דשאב
 5 דהאש רֶנַא :דוש תבאת ירמַא רה דהאש

 תדאהש ׁשתיצעמב התסאכ רב יסַכ רב יבדאכ =

 'רד העזאנמ הכ יצכש וד רה האננָא :דהַד
 רוצחבו דנואדכ רוצחב תסַא ןאשיא ןאיִמ

 דנשאב ןאמז ןָא רד הכ ינארואדו ןאנהאכ
 דניאמנ ץהֿפַת וכינ ןארנאדו :דנוש רצאה
 רבו תסַא בדאכ ךֶהאש דהאש רנַא ךניאו
 :דשאב הדאד גורד תדאהש דוכ רדארב
 דוכ ךדארב אב תסאוכ וא הכ ירוטב ספ

 דניאמנ ראתפר רוט ןאמה וא אב דיאמנ למע
 כ ןות :ייאמנ רוד דוכ ןאימ וא אר ידב את
 דעבו דיסרַת דנהאוכ דנונשב ןאמדרמ היקב
 אמש ןאימ רד תשז ראכ ןיא לתמ ןָאזַא
 ₪ ןאנ דנכנ .םתרת ות םשת :דרכ דנכאבנ

 ץועב ןאדנדו םשָג ץועב םשו ןאנ ץועב
 - :אפ ץועב אפו תסד ץועב תסדו ןאדנד

- 

 חה <

 פט 4



 כ  הינהה רפס אי .םירבד מרת

 א

 ןנ

 שש

4 

 ה

- 

Ca 

 םיטפש =

 כ באב
 ןוריב דוכ ןמשד אב הלתאקמ יארְב ןוֶנ

 זַא הדאיִז אר ימֹוקו אהבארעו אה בסַאו יור

 תיאדכ הֹוהְי אריז סרתמ ןאשיא זַא יניב דוכ
 אב תסַא הדרנָא רַב רֶצָמ ןימז זַא ארת הכ
 -ןהאכ האננָא דיוש ךידזנ גננב ןוו :תסַא ות
 ןאשיאו :דזאס בטאכמ אר םֹוק הדמָא שיפ
 יארב זורמא אמש דיונשב לארשי יא דוונ אר
 לד דיורימ שיפ דוכ ןאנמשד אב הלתאקמ
 ןאזרלו ןאסרת ןאשיא זַאו דושנ ףיעצ אמש
 אמש יאדכ הֹוהְי ארז :דישאבמ ןאסארהו
 ןאנמשד אב אמש יארְב את דורימ אמש אב
 ןארורפו :דַהָד תאננ אר אמש הדרכ ננג אמש
 ָהְנאּכ הכ תסיכ דנונ הדרכ באטכ אר םוק
 וא תסַא הדרכנ ץיצכת ארנָא הדרכ אנב ןנ
 אדאבמ דדרנרב דוכ ָהְנאכב הדש הנאור
 :דיאמנ ץיצכת ארנָא ירנידו דרימב גננ רד
 :ארנָא הדומנ סרג ינאתסכאת הב תסיכו
 הנאכב הדש הנאור וא תסַא הדרכנ לאלח
 ירנרו ררימב נננ רד אדאבמ דדרנרב .דוכ
 . דזמאנ ירתכד הכ תסיכו :דנכ לאלַח ארנָא
 הנאור וא תסַא הדרואינ רד האכנב הדרכ
 3 רדיאדאבמ ידדרנרב דוכ הנאכב הרש
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 אמרת = ב: יהינתה הרפס אי םירבד

 םיטפש

 = ןארורסו :דרוָא רד האכנב ארוא ירנידו דרימב
 הכ תסיכ דנווג הדרכ באטכ אר םֹוק זינ
 הנאכב הדש הנאור וא תסא לד ףיעצו ןאסרת
 לתמ שנארזארְב לד אדאבמ דדרנרב שא
 םִלָכַת זַא ןארורס ןונו :דוש התכאדג וא לד
 ןאראדרס םוק רק רב דנוש נראֿפ םוקב ןדומנ
 , : דנזאס רדקמ רכשל
 ייאמנ ננג ןָא אב את ייָא ךידזנ ירהשב ןוָנ
 : אונ ארת רנַאו :ןכב אדנ חָלצ יארב ארנָא
 דיאשנב ות יארב אר אהזאורדו דַהְדב חלצ
 דנוש תפאי ןָא רד הכ ימֹוק ימאמת האננָא

 רנַאו :דניאמנ תַמְדְכ ארתו דנהד הָזָנ ותב |

 ספ .דניאמָנ נננ ות אב הדרכנ חלצ ות אב
 י ארנָא תיאדכ הָוהְי ןונו :ןכ הרצאחמ ארנָא
 םדב אר שנארוכד עימָנ דראפסב ות תסדב
 םיאהבו לאֿפטַאו ןאנז ןכיל :שכב רישמש
 שתמונג ימאמת ינעו דשאב רהש רד הָננָאו
 ןאמשד םָיאננו רבב גאראת הב דוכ יארְב אר
 :רוכב דהד ותכ :תיאדכ הו הכ אר דוב
 רוד ראיסב ות זא הכ ײאה רהש המהב

 דנשאבנ אה תמא ןיא יאה רהש זַא הכ דנַא

 יא יאה רהש זַא אמַא :אמְנ ראתפר ןינָנ
 תִייָכְלְמב ארת תיאדכ הֹוהי הכ ייאה תַמא
 הכלב. :ראדנמ הדנז אר .ספנוד ביה התה +
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 אכ , 3 הינתת רפס אי םירבד במרת

 חי

 .חכ דשאבנ םולעמו דנש אדיפ הדאתפא
 רות ןארואדו ךיאשמ האגנָא :תסיכ וא לתאק
 רד הכ אר ייאה רהש תפאסמ הדמָא ןוריב

 ב

 םיטפש

 ןאינענּו ןאירֹמַאו  ןאיתח ינעי אר ןאשיא
 = הָוהי הכנאננ אר ןאיסוביו  ןאיוחו ןאיהפו
 לכְלאָב תסַא הדומרפ רמַא ארת תנאדכ
 הכ ּדנַהַדנ םילעת אר אמש את :ואס ךאלה
 ןאיאדכ אב ןאשיא הכ יתאסאנְר ַהַמַה קֿפאומ
 הוהְי אבו דייאמנ למע דנדומנימ למע דוב
 : :דינכ האנג דוכ יאדכ
 ארנָאו ינכ ננג ןָא אב ירהש ןתֿפַרנ יארְב ןוָג
 רב רבת ייאמנ הרצאהחמ ראיסב יאה זר
 הכנוג זאסמ ֿףלַת אר אהנָאו ןזמ שיאה . תכרד
 אמנמ עטק אר אהנָא ספ ירוכימ אהנָא זַא
 את תסַא ןאסנַא ארחצ תכרד איִא אריז
 יהכ תכרְד אמַאו :ייאמנ הרצאהמ ארנָא
 דוש הדרוכ ןָא זַא הכ תסינ יתְכְרְד ינאדימ
 רב ירננסו אמנ עטק התכאס ףלט ארנָא
 את ןכ אנב .דנכימ גנננ ות אב הכ ירהש
 : דוש םֶדָהנמ

 אכ באב

 ה ו תיאדכ הוה הכ  ינימז רד הנַא
 ארחצ רד ילותקמ דהדימ ותב ׁשֿפרצת
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 נמרת אכ הינתת רפס אי םירבד

 | םיטפש |
 : ירהש אמַאו :דננאמופב תסא לותקמ ףארטַא
 | רהש ןָא ךיאשמ תסַא לותקמב רת .ךידזנ הכ
 נוװ הדזנ שיכ ןָא אב הכ אר המר הלאפסננ
 ירהש ןָא ךָיאשַמו : דנריגב דנַא התסבנ ןָאב

 השימח ןָא רד בָא הכיידאו רד אר הלאסוג ןַא
 הדרכנ םכשו הדזנ שיכ ןָא רדו דשאב יראנ

 ןדרג ידאו רד אָננָאּו דנַוָא דורֿפ דנשאב
 ה ךידזנ הָנרַכ יול ינבו :דננכשב אר הלאסונ
 הדיזנרַב אר ןאשיא תיאדכ הֹוהְי הכנוג דניאיב

 דנואדכ םאנבו דנָיאמנ תמדכ ארוא את תסַא

 רַה ןאשיא = לוק בסה רַבְו דנהד תכרב
 י ךיאשמ עימנו :דרידפ לציפ יראזָא רהו העזאנמ
 תסד תסָא לותקמב רת ךידזנ הכ ירש ןָא
 רד: שנדרנ הכ יהלאסונ רכב אב דוכ יאר
 י באונו :דנושב תסַא הדש התסכש דאו
 אר? ןוכ יא אמ יאה תסד - דננצ חדאד
 " דנואדכ יא :תסַא הדידנ אמ ןאמשנו התכירנ

 זרמאיב יהדאד הידֿפ הכ אר לארשי דוכ םוק
 ות םֹוק ןאימ רד האנניב ןוכ הכ ראדנמו
 ופע ןאשיא יארב ןוכ ספ דנאמב לארׂשי
 = ןאימ זַא אר האנניב ןוכ ספ :דש דהאוכ
 ר0נ רד הָגנָא הכ ימאננה יהדרכ עפר דוכ
 :יהדרוָא למעב תסַא תסאר דנואדכ

 פס םייש
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 אכ הינתת רֿפס אי :םירבד דמרת

 | : אצת
 א וכ ןאנמשד אב את וב ריב חג י

 םילסת תתסדב אר ןאשיא תיאדכ הֹוהֹו ינכ
 ןאימ רדו :ינכ ריסַא אר ןאשיאו דיאמְ
 יושב וא קשאע הדיד יתרוצ בוכ ןז ןאריסַא
 ארוא ספ :ירינב דוכ ינזב ארוא יהאוכבו
 השארהב אר דנכ רכ ואו רבב דוכ הנאכב

 | כ יריסא תכרו ::דריגב אר דוב ןכאנוי

 רדפ יארבו דנאמב ות ַהָנאֹכ רד הדככ ןוריב
 ןאזא דעו דריג םתאמ האמכי דוכ ךדאמו
 ות ןז ואו ושב וא .ךהוש הדמָא רד ואב

 ארוא ישאכנ יצאר | זַא רגַאו :דוב דהאוכ

% 

= 

= 

 זגרה הרקנב ארוא ןכיל ןכ אהר שלד שָהאוכב
 :יהדרכ לילד ארוא הכנוג ןכמ יתכס ואבו שורפמ

 הבובהמ יכי .דשאב ןז וד אר ידרמ רנַאו וט
 שיארב ודרַה .הָהורכַמו הבובחמו הָהורכמ כ
 הדאז תסכנ הָהורכמ רספו דניאזב ןארספ

 אר כ לאומַא הכ יחה רד ספ :דשאב =
 ספ דנאותימנ דיאמְנ םיסקת שיוכ ןארספב
 קדאז תסכנ הב ההורכמ רספ רב אר הבובחמ
 הצה הכלב :דהד ינדאז תסכנ קח תסַאז

 רספב אר דוכ לאומַא עימנ וַא ףץאצמ
 ראהקא שיוכ הדאז תַסֹכִנ ארוא הדאד הַהורכמ
 = קחו תסוא תווק אדתבַא וא הכ אריז דִיאמנ
 .:דשאבימ וא ןאזַא ינדאז תסכנ
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 המרת בכ | אכ הינתת רפס אי םירבד

 אצת
 = דשאב זיננַא הנתפו שכרס ירספ אר יסַכ רנַא
 דַהַדַנ שוג אר דוכ רדאמ ןכסו רדפ ןכס הכ
 אר ןאשיא דנאמנ  בידאַת ארוא דננרַהו
 ש ךיאשמ דזנ התפרנ ארוא שרדאמו רדפ :דונשנ

 כ ךיאשמבו :דנרוָאיב שא הלָחַמ הזאורדב שרהש
 הנתפו שכרס אמ רספ ןיא דניוג שרתש
 ראסנימו ףרסמו דונשימנ אראמ ןכס תסַא זיננָא
 ננכב ארוא שרהש להַא עימַנ ספ :תסַא
 זא אר ידב ספ דרימב את דננכ ראסננס
 ןוָג לארׂשי ימאמתו יהָדרכ רוד דוכ ןאימ
 :דיסרת דנהאוכ דנונשב

 ײ תסַא תומ םולתסמ הכ אר האנג יסַכ רנַאו
 הדיִׁשַב ראדב ארואו דוש התשכו דשאב הדרכ
 ארוא דנאמנ ראד רב בש רד שנדב :ישאב
 רב הכנָא אריז ןכ ןפד ור ןאמה רד התבלא
 ינימז את תסַא אדכ ןועלמ דנש התכיוָא ראד
 דהדימ תייכלמב ארת תיאדכ הָוהְי הכ אר
  :יזאסנ סננ

Uy א 

 \נ 34

 | בכ: באב

 א םג אר דוכ רדאהב ךנֿפסונ אי ןאג רנַא |
 התבלַא ארנָא ןאדרנמ ור וא וזַא יניב הדש
 י תרדארב רנַאנ :ןאדרגרב רכב רוארב ב
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 בכה הײהה רפס אי םירבד ומרת

\. 

4 

 ה

- 

> 

 ב

 | אצת
 ארנָא יסאנשנ ארוא אי דשאבנ ות ךידזנ

 את דנאמב ות דזנ רואיב דוכ הנאכב
 ארנָא האננָא דיאמְנ בלש ארנָא תרדארְב
 שסאבלבו ןכ ןיננ וא נאלאבו :אמנ דר ואב
 תרדארְב הש םנ זיג רהבו אמנ למע ןינָג
 = למע ןיננ ישאב התֿפאװ דוש םנ וא זַא הכ
 : ינאדרנ ור וא זַא ינאותימנ אמְנ
 האר רה אר תרדארב ואנג אי גאלא רנַא
 התַבלַא ןאדרנמ ור ןָא זַא יניב הדאתפא
 : ןאזיכרב וא אב ארנָא

 ןז סאבל דרמו דשאבנ ןז רב דרמ עאתמ

 הורכמ דנכ ארניא הכרַה אריז דשופנ אר

 = 5 :תסַא ות יאדכ הוהי

 רטנב האר רד ינרמ הנאישֶא "אקאפתֶא רנַא

 הת קם רב אי תכרד רב האוכ דיִא ות
 "רב רדאמו דשאב אה םכת אי אה הָּנַב ןָא
 אר רדאמ התסשנ אה םכת אי אה הָנב
 "אהר התבלֶא אר רדאמ :ריגמ אה הַנב אב
 יארב את רינב דוכ יארְב אראה הנבויןכ

 | ו רנב וארד רמע וש וכינ רת
 הוק םאב תשפ רב ינכ אנב-ןנ יהנאכ ו
 ןוכו דַתֿפיִב ןָא זַא יסכ אדאבמ זאסב יראויד
 [ הוכ ןאתסכאה רד :ירואיב דוכ הנאכ רב
 = נעו ןָא ומאמת אדאבמ ראכמ םכת םסק וד
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 זמרת בכ הינתת רפס אי םירבד

 אצת
 ןאתסכאת לוצחמ םהו יהתשאכ הב ימכת םב
 : דוש ףקו

 יראישש הדרכ תפַנ םַה אב אר גאלאו ןאנ
 = אב ןאתכו םשפ זַא טלתכמ ָהְנראפ :אמנמ

 :שופמ סה

 יי ןָאב אר דוכ הכ דוכ תכר השונ ראהנ רַב
 :זאסב אה התשר ינאשופימ
 י רד ודב ןות דכינ נז דוכ רארב יככ הוא
 ײ ודב ףרח באבסַאו :דראד הורכמ ארוא דִיָא
 דהד תרהש דב םסא וא וא הדאד תכסנ
 יכידזנ ואב ןונו םתֿפרנ אר ןז ןיא דנו
 וט רדפ האננָא :םתפאינ הרָכאב ארוא םדומנ
 אר רַתֹכד תראכב תמאלע רַתְכִד ןָא רדאמו
 = הזאנרד דזנ רהש ךיאשמ דזנ התשאד רב

 = רַתָכד דיונב ךיאשמב רתכד רדפו :דנרוָאיִב
 וא זַאו םַא הדאד ינזב דרמ ןיאב אר דוכ
 תַבְסָנ ודב ףרַח באבסַא ךנאו :דראד תַהארְכ
 םתפאינ הרכאב ארת רתכד דיוגימ הדאד

 ספ תסַא ןיא ןמ רַתכד תראכב תמאלעו
 :דננארתְסנב רהש ךיאשמ ׁשיפ אר המאנ
 = התֿפרנ אר דרמ ןָא רהש ןָא ךיאשמ ספ
 = המירנ הרקנ לאקתמ דצ ארואו :דננכ היבנת

 הָרבאב רַב הכנונ דנהדב רַתכד רדפב הדומנ .
 דַהאוֿכ ו ןז ואו תסַא הדרוָא ימאנדב לארשי
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 בכ הינתת רפס אי םירבד חמרת

 = אצת
 ארוא דנאות ימנ שָרְמַע ימאמת רדו. דוב

 :חנכ אהר
 סת דשאב תסאר ןכס ןיא רנַא ןכל כ

 רתבד האננָא .:דושנ אדיפ רתְכד ןָא תראכְב יי
 להַאו דנרְוָא ןוריב שרדפ הנאכ רד ךזנ אר
 את דניאמָנ ראסננס ננס אב ארוא שרהש
 תדככ אנז דוכ רדפ הנאכ רד הכנונ דכימב
 אר ידב ספ תסַא הדומְנ יתחאבק לארשי רד
 :יהדרכ רוד דוכ .ןאימ זַא

 יראד רהוש ןז אב הכ דוש תפאי ידרמ רַנֵא כ

 ידרמ ינעי .ודרַה ספ דשאב הדש רַתסַבמַה
 דנוש התשכ ןח תסַא הדיבאוכ ןז אב הכ
 :יֹהָדרַכ רוד לארשי זַא אר ידב ספ

 ירנידו דוש דזמאנ ידרמב יהָרְכאב ךתכד רַנַא כ
 רתסבמה וא אב התפאי רהש רד ארוא
 הזאורד דזנ אר ןאשיא יוד רה ספ :דוש מ

 אה ננס אב אר ןאשיא הדרַוָא ןוריב רהש
 אר רתכד .אמא דנרימב את דננכ ראסננס
 אר דרמו דרכנ דאירפו דוב רהש רד הכנונ
 ספ תָכאס לילד אר דוכ היאסמה ןז הכנונ
 | ןיהדתכ רוד הוב ןאימ זא אר ידב

 הד אר .דזמאנ ירתכד דרמ :ןַא .רנַא אמַא הכ
 .אב הררנָא רוז ואב דרמ ןָאו דבאי ארחצ

 כאב וא אב הכ דרמ ןַא סב דבאוכב וא
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 טמרת | גכ בכ הינתת רפס אי םירבד
 אצת

 י קיה רתכד אב אמַאו :דוש התשכ אהנת
 תומ םולתסמ האננ רתכד רַב ארז ןכמ
 רב יסכ הכ תסַא ןָא לתמ ןיא הכלב תסינ
 מ הכנונ :דשכב ארוא התסאכרב דוכ ָהנאסמַה
 דאירפ דזמאנ רתכדו תפאי ארחצ רד ארוא
 :דובנ יהדננאהר שיארבו דֵרוָא רב
 המ דזמאנ הכ אר יהרכאב רהכד ידרמ .רנא
 רַתְסְבְמַה וא אב התֿפַרג ארואו דַבאיִב דשאבנ
 פי אב הכ דרמ ןֶא האגנָא :דנוש ראתפרְנו דוש

 רדפב הרקנ לאקְתַמ האננפ תסַא הדיבאוכ וא
 הכנוג דשאב וא ןז רתְכד ןָאו דַהְדב רַתְכד
 שרמע ימאמת רדו תסַא התכאס לילד ארוא
 :דנכ אהר ארוא דנאותימנ
 ל ְרַדַב ןמאדו דביגננ אר דוכ רדפ ןו סכניה
 | : דזאסנ ףשכנמ אר דוב

 בכ באב;

 א הדירב תלָאו הציב הדיבוכ הכ יצכש
 :דושנ דנואדכ תעאמנ לכאד דשאב
 ג יתַח דָושנ דנואדכ תעאמנ לכאד יהדאזמארח
 תעאמנ לכאד וא וא ידַחַא םהד תשפ את:
 :דנְׁשנ דנואדכ

 : דנושנ דנואדכ תעאמנ לכאד יבָאֹומו ינומע
 זנרַה ןאשיא זַא ידחַא םהד תשפ את יִתַח
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 נכ הינתת רפס אי םירבד נרת

 | אצת
 הכ יתקו אריז : דושנ דנואדכ תעאמנ לָּכאד י

 .- רד אר אמש דידמָא ןוריב רַצַמ זַא אמש
 יא זַאו דנדרכנ לאבקתסַא בָאו ןאנב האר
 םרַא רותפ זַא אר רֹעּבדְב .סעלב הכ תהנ
 = ןכיל :דנכ תנעל ארת את דנדרכ ריִנַא םירהנ
 ספ דננשב אר םַעְלִּב תסאוֿכנ תיאדכ הוהי
 | תככבב ות תהנב אר תנעל תיאד5כ הוהי
 = תסוד ארת תיאדכ הֹוהְי הכנוג דומנ לידכת
 | ואיונ תרמע ימאמת רד "אַדַבַא : תשאדימ
 יי :שאבמ ןאשיא תדאעסו תייריכ
 | ות רדאהב הכנונ ראדמ ןמשד אר ימדָאי

 ןימז רד הכנוָג ראדמ ןמשד אר ירצְמו תסַא
 הדייאז ןאשיא זַא הכ ידאלוא :ידוב בירנ וו
 דנואדכ תעאמנ לכאד םּווס תשפ רד דנוש
 | | : דנוש

 יור ןוריב תנאנמשד הלבאקמב ודרא רד ןונ ל
 נא :ראד האננ דב ןינ רַה וַא אר ןתשיוכ
 םאלַתְחֶא זַא הכ דשאב יסכ אמש ןאימ רד
 | לכאדו דור ןוריב ודרא א דנש סננ בש

 [ לסנ בָא אב דוש ךידמ בש ןוג : דושנ וררא *
 | :דוש ודרא לכאד דנכ בורג באתפַא ןונו דנכ

 | את רשאב ודרא זַא ןוריב ינאכמ ארתו *
 = ות באבסַא ןאימ רדו :ױִר ןוריב אָגנָאב
 . ב ןָא אב ינישנימ ןוריב ןונו דשאב יכימ
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 אנרת - נכ הינתת רפס אי םירבד

 אצת
 :ןאשופב ןָא זַא אר דוכ ָהְלְצְִ התשנרבו
 'ות וודרא ןאימ רד תיאדכ הוהי .הכ אריז
 תנאנמשד הדאד יאהר ארת את דמארכימ
 סדקמ ות יודרא ספ דיאמְנ םילסת ותב אר
 ות ןאימ רד אר דילפ זיִנ אדאבמ דשאב
 : :דנאדרנור ות זַא הדיד
 דזירגב ות דזנ דוכ יאקָא זַא הכ אר ימאלנ
 רד ות ןאימ רד ות אב :ראפסמ שיאקַאב
 ות יאה רהש זַא יכי רַד דניזגרַב הכ ינאכמ
 וא רבו דוש ןכאס דָיִא דנספ שרטנב הכ
 :אמנמ אפנ
 יזאו דשאבנ יהְׁשֲחאֿפ לארשי ןארַתְכד וַא
 הֵׁשֲהאֿפ תרנא :דׁשאבַנ יטאול לארשי ןארספ
 הֹוהְי הנאכב ירדנ ןיח ָיארֶב אר נס תמיקו
 הָוהְי דזנ וד רַה ןיא הכ אריז רואימ תניאדכ
 :תסַא הורכמ תיאדכ

 ךוסב הנ הדמ ץרק דוסב אר דוכ רדארב
 הכ יזינרה ךוסב הנו הקודַא ךוסב הנו הרקנ
 דוסב ינאותימ אר בירנ :דושימ הדאד דוסב

 ץרק דוסב אר דוכ ךדארב אמא יהדב ץרק
 יארב הכ ינימז רד  תיאדכ הוהי את הדמ
 תַתסד הָנ רַהב ארת יושימ ןָא לכאד שפרצת
 :ההד תכרב ינכימ וארנ וא רב אה

 יאֿפו רד ינכימ תיאדכ הְוהְי :ארב ירדנ ןוַנ
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 אצת
 תיאדכ הֹוהי הכ אריז. אמנמ ריכאת ןָא
 דומנ דהאוכ הבלאטמ ות זַא ארנָא התבלַא
 זא רנַא אמא :דוב דהאוכ האננ ות יארבו

 דהאנכנ האנג ארת ייאמנ אבא ןדרכ רדנ
 וא ריד תנאהד וא הכ אר :הָננָא :דוב
 הָננָא קֿפאומ ירוָא אנב הכ שאב ראישוה
 ףדנ וכ הדארא וא תנאדכ הֹוהְי יארְב
 :יהתפנ דוכ ןאבובו יִהַדְרַכ

 וַא יא רד דוכ היאסמה ןאתסכאת הב ןוָג
 רד אֹמַא רוכב יריסב יהאוכימ הָנרַה רוגנַא
 :דאדנמ עה דוכ ףרס

 יש לכאד דוכ היאסמה ךאזתשכ אב ןונ
 . רב סאד אמא ןיגב דוכ תסדב אראה השוכ
 :ראדנמ דוכ היאסמה תשכ

 כב כאב

 = דַרוָא רד דוכ האכגב חתפרנ ינז יסכ ןוָג

 יזינ הכניא ֹוַא דיאיִנ דנספ וא רשנ רד רנַא
 יהמאנ קאלט האננָא דַבאיִב וא רַד התסיאשאנ
 שא הנאכ זַא ארואו דהד שתסדב התשונ

 הרב הרש אהר וא הנאכ ואו :דנכ אהר

 ארוא זנ רגד רהוש רנאו :דִוָש ירניד ןח
 שתסדב התשונ יהמאנ קאלשו דראד הורכמ
 אי דנכ אהר שַא הנאכ וא ארואו דהדב
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 גנרת .הכ --היגתת -רפס אי םירכה

 אצת
 :דרימב תפרג ינזב ארוא הכ רניד ירָהְוש רנא
 ידוב הדרכ אהר אהוא הב לוא רהש
 רד דוכ האכנב ארוא הראבוד דנאותומנ

 | אריז תסא הדש ךאפאנ ּהכנָא זא דעב דַרוָא
 רב ספ תסא הורכמ דנואדכ רטנב ןיא הכ

 דהדימ תַײכלמב ארת תיאדכ הֹוהְי הכ ינימז
 : רוָאיִמ האננ

 ה ןוריב :רכשל רד דרינב יהזאת ןז יסַכ וג
 לאסכי את דנְׁשנ ףילכַת ואב ראכ יהו דורנ
 הכ ארינה דנאמב דאא .דוכ הנאכ רד

 אי איסָא סַכיה :דזאס רורסמ תסא התֿפבג
 ןאַנ הכ אריז דרננ ןרגב ארנָא ייאְלאב ננס
 :תסא התפרג ורנב אר

 ןארדארב זַא יכי הכ דוש תפאי יסכ רנא
 םלש וא רב הדידוד אר לארשי ינב זַא דוב
 ספ דוש התשכ רדזד ןָא דשורפב אי דנכ

 :יהדרכ רוד דוכ ןאימ זא אר ידב
 רַהב הכ שאב ראישוה ץרב יאלַב הראב רד
 דנַהְד םילעת אר אמש הֹנַהַכ ןאואל הֵננָא
 קפאומו דייאמנ למע הדומנ הנוח תקדב
 דישאב ראישוה םדומרפ רמָא ןאשיאב הננָא
 תיאדכ החי הכ רוָא דאיב :דייאמנ למע הכ
 אמש הכ יתקו דרכ הנ םירמ אב האר רד
 :.דידמָא ןוריב רצמ זַא

653 UU IJUD.-PEES. 

- 

- 

 ב

₪ 



 =ב  הנההח רפס אי םרבד בנרה

 אצת

 יארב יהד ץרק סֶסק רה דוכ היאסמהב ןוָני
 הכלב :ושמ לֿכאד שא הנאכב ֹוהְנ ןתפרנ *

 די

 4 שו

 וי

 חי

 יהדימ ץרק ואב הכ יצכש את תסיַאב ןוריב

 הקפ ךהמ רנאו :דכוַא קריב ות דמ אר ורג

 תקוב התבלא :באוכמ וא ֹורנ רד דשאב
 רד אה הדב ספ ואב אר ןרנ באתפַא בורג

 רוצהבו דַהְד תכַרַב ארתו דבאוכב דוב תכר
 :דש דהאוכ הדרמש תלאדע תיאדכ הוהי
 האוכ דשאב ןיכסְמו ריקפ הכ ירודזמ רב

 הד הכ :ינאבירנ זַא האוכו תנארדארב וא

 םֶלט דנשאב ות יאהזאורד ןורדנַא רד תנימו
 באתֿפָאו הדב אר שדזמ זור ןאמה רד :אמְנַמ
 לדו תסַא ריקפ וא הכנּונ דנכנ בורג ןֶא רב
 וה רב .אדאבמ תסא התסב ןָאב אר דוכ

 ה ראכבו ררנַא רב דאירֿפ דנואדכ דזנ

 ; :דשאב האננ

 .ןארספ הנו דנושנ התשכ ןארספ ץועב ןארדפ

 האנג יארָב סכרַה דנוש התשכ ןארדפ ץנעב

 : דוש התשכ דוכ
 המאנו זאסמ ףרחְנמ אר םיתיו בירג ירואד
 ו םפ הא דאיבו :רנמ ורנב אר הלב

 א ארה תיאדכ הֹוהו ידוב םאלנ רצמ
 הכא ארה ןמ ןירב אנב דאד הידפ אָננֲא
 ;יראד לומעמ אר ראכ ןיא הכ םיאמרפימ
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 הקרה -  הכ רכ הינתח רפס אי םירבד

 אצת
 = ורד שיוכ הערמ רד אר דוֿכ לוצחמ ןוֵנ
 יארב ינכ שומארפ יהפאב הערומ רדו ינכ

 הָויִבְו םיתיו בירג יארְב דרגמרב ןָא ןתשאדרב
 המה רד ארת תיאדכ הָוהְי את דשאב ןו
 :דהד תכרכ תתסד יאה ראכ
 כ הכאש רניד ראב ינאכתב אר דוכ ןותז ןוג
 :דשאב הניבו םיתָיו בירג יארב ןאכתמ אראה
 = ראב ינינב אר דוכ ןאתסכאת רוגנַא ןוָג
 הָויבו םיתוו ברג יארב ןינמ ארנָא רניד
 י םאלג רֶצַמ ןימז רד הכ רַוָא דאיִבו : דשאב
 ןיא הכ םיאמרֿפימ רמַא ארת ןירב אנב ידוב
 :יראד לומעמ אר ראב

 הכ: באב

 א דשאב יהעפארמ םדרמ ןאימ רד רנַא

 ירואד ןאשיא ןאימ רדו דָא המכאחמבו
 דנראמש לדאע אר לדאע האננָא דנָיאמנ

 ג בנותסמ רירש רנַאו :דנזאס חולמ אר רירשו
 דנאבאוכב ארוא רואד האגנָא דשאב הנאיזאת
 שתרארש קפאומ ארוא את  דַהְד םכחו
 : הנאיזאת לָהְג :דנזב הראמשב דוכ רוצחב
 ןיא זַא. רֵנַא אדאבמ דנכנ דאיזו דנזב ארוא

 רד תרדארְב דנז ראיסב הנאיזאת הדרכ דאי
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  ם5 המתת: רפס אי .םירבד ונרת

 אצת

 .ימאגנה אר .ואג ןהֶד :דוש ראוכ ות רטנ

 ?דנבמ .דנפימ יררוכ אר ןמרכ הב
 זַא יכיו דנשאב ןכאס םַה אב ןארדארב רָנַא

 יפותמ ןַא ןז ספ דרימב דאלוא יב אהנָא
 הכלב דִושַנ הדאד הנאניב ץכשב ראב
 יארב ארוא הדמָא רד ואב שרהוש-רדארַב
 אב אר ירָקְוש -רדארְב קחו דרינב ינזב דוכ
 דיאזב הכ יהדאז תסכנו :דרוָא :אָנב וא
 את דדרנ תראו וא יאפותמ רדארב םסָאב
 דרמ ןָא רנַאו :דושנ ומ לארשי זַא שמסֶא
 ןז האננָא דושנ יצאר שרדארְב ןַז ןתֿפַרְגב
 חיוג דורב ךיאשמ ךזנ הזאורדב שרדארב
 םסֶא ןתשאד אפרב זַא ןמ רהוש רדארב
 זַאו דנכימ ראכנא לארשי רד דוכ רדארב
 אבא ןמ אב ירַהוש-רדארב קח ןֶדְרְוָא אָנב
 הדיבלט ארוא שרְהש ךיאשמ ספ : דיאמנימ
 דיוגב הדרכ רארצַא רֶנַאו דננכ ונַתֿפנ ו אב
 שרדארב ןז האננָא :םרינב ארוא םהאוכ כימְנ

 זַא ארוא שפכ ךיאשמ רוצחב הֹדַמָא ו דמי
 0 הואדנא ןהד בא שיוּהבו דנכב שיאפ

 אר דוכ רדארב .הנאכ הכיסכ אב דיונ באוָנ

 הד וא םאנכ + דוש  הדרפ ןנג דנכנ אנב
 :דוש הדנאוכ הדנכ-שֿפכ הנאכ לארׂשי

 ןזו דניאמנ העזאנמ רגידכי אב ץכש וד רנַאו
656 : 



 זנרת הכ הינתת רפס אי םירבד

RSA >< 
 תסד זא אר דוכ ךהוש את דא שיפ יכי
 זארד אר דוכ תסדו דנכ אהר שא הדננז
 + ארוא תסד ספ ::דרינב ארוא תרע .הדרכ
 ; דנכנ םהרמ :וא רב ות םשָנו ןכ עטק

 * ךנוכו נרֹוב ףלתכמ יאה ןח ות הסיכ רד
 * ףלתכמ יאה הליכ ות הנאכ רד :רשאבנ
 וט תסארו חיחצ ןח ארת :דשאבנ ךָוכו נוב
 את דשאב תסארו חיחצ ליכ ארתו דשאב
 דהדימ ותב תיאדכ הוהי הכ ינימז רד תרמע

 ₪ ונעו דנכ ראכ ןיא הכרה ארז : דוש זארד
 תיאדכ הֹוהְי ךזנ דיאמְנ יפאצנא יב הכרה

 | :תסַא הורכמ
 " תנדמָא ןוריב תקו קלָמע הְגנָא רוָא דאיב

 " הנוגג הכ : דנדומנ ותב האר רד רצמ זַא
 ןאנדנאמאו המה הדרכ הלבאקמ האר רד ארת:
 דנדומנ עטק תרכַאומ וא וה בקע רב אה:

 זַאו ידוב הדנאמ-אוו ףיעצ ות הכ ילאח רד
 = ארת תיאדכ הֹוהְי ןונ ספ :דנדיסרתנ אדכ
 שפרצת יארב ארת תיאדכ הֹוהְי הכ ינימז רד
 דשכב ימארָא תנאנמשד עימנ זַא דהדימ ביצנ
 ותמ ןאמסָא רז זא אר קלְמַע רַכִד האננָא

 | : ןכמ .שומארפו זאס
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 וכ באב

 ביצנ ארת תיאדכ הֹוהְי הכ ינימזב ןוָגו
 ההומנ ףרצה ןא רדו ידש לכאד דהדימ
 לצאח ימאמת רַבֹונ האגנָא :ידידרנ ןכאס
 ותב תיאדכ הָוהְי הכ ונימז זַא הכ אר ןימז
 הד ארנאו רךינב ישאב הדרכ עמנ דחדימ
 ניזגרב תיאדכ היהְי הכ ינאכמב התשאדנ דַבַס
 תואדרנ באס וא רד אה דוכ םאנ את
 דשאב אה זור ןָא רד הכ ינהאכ דזנו :ורב
 תיאדכ הֹוהְי יארב זורמַא וגב ארו התפר
 יארב דנואדכ הכ ינימזב הכ םנכימ רארקא
 החרב אמב הכ דרוכ םסק אמ ןארדפ
 תתסד זַא אר דבס ןהאכו :םדש לכאד
 :דראדנב תיאדכ הֶוהְי חבדמ שיפ התֿפרנ

 רארקא דוכ יאדכ הֹוהְי רוצהב ות ספ
 אבו דוב הראוָא יִמרַא ןמ רדפ וגב הדרכ
 אא רד הדש דרֿפ רצמב לילק ידע
 םיטעו נרֹוב יתמא אָננֲא רדו תפרידפ תברנ
 יראתֿפרדב אמ אב ןאיִרצַמו :דש ריתכו
 תכס יגדנבו דנתכאס לילד אראמ הדומנ
 || ןארדפ ואדכ הָוהְי דמ ןונו :דנַדאהָנ אמ רב
 < אראמ זאוָא דנואדכ םידרוָא רב דאירפ דוכ
 [ די אראמ יגנתו תנחמו תקשמו דינְש
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 טנרת וכ הינתת רפס אי םירבד

 אובת
 ח יוזאבו יוק תסדב רצמ זַא אראמ דנואדכו
 תאזנעמו תאיִא אבו םיטע ףוכו התשארפַא
 הדרוָא רד ןאכמ ןיאָב אראמו :דרנָא ןריב
 תסיראנ דהַשו רישב הכ ינימז אר ןימז ןיא
 ינימז לצאח ךבונ ךניא ןָאלַאו : דישכב אמב
 הדרוא ידאד .ןמב דנואדכ יא ות הבאר

 דֹוכ יאדכ הוהי רוצהב אהנא ספ םא

 :אמנ תדאבע תיאדכ הֹוהְי ךוצחבו ראדנב
 * דשאב ות ןאימ רד הכ יבינו יול אב ותו
 ותב תיאדכ הֹוהְי הכ ייוכינ .ימאמת זַא

 יהאוכ ידאש תסַא הדישכב תנאדנאכבו
 :דומנ
 זַא ןונ תסַא רשע לאס הכ םֹֹוָק לאס רדו
 ידש נראֿפ דוכ לוצחמ רשע ימאמת ןתְפרֶג
 הדב :ןז חויבו םיתו ברע ױל הב ארנָא
 ריסו דנרוכב ות יאהזאורד ןורדנַא רד את

 = תאפוקומ וגב תיאדכ הֹוהְי רוצהבו :דנוש
 אר אהנָאו םדרכ ןוריב דוכ הנאכ וא אר

 קפאומ וז - הויבו םיתיו בירתו יול הב זינ
 םדאד ידומרפ רמַא ןמב הכ ירמאוַא ימאמת
 : םדרבנ שומארפ הדומננ זואָנִת ות ַרַמאוַא זַאו
 ירדו םדרוכנ אהנַא. וא דוכ םתאמ ב

 תאומַא יארבו םדומננ ףרצ אהנָא זַא יתַסאָננ
 םיאדכ הֹוהְי לוקב הכלב םדאדַנ אהנָא זַא
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 התו בראד האננ ארוא רמאוא ימאמת-

 אובת
 רמַא ןמב הננֶא רה קפאומ הדאד שונ
 סדקמ ןכְסמ זַא :םדומנ ראתֿפר ידומרפ
 לארשי דוכ םוקו רננב ןאמסָא וא דוב
 יארְב .הכנאננ ידאד אמב הכ אר ינימזו
 השב הכ ינעמז ידרוכ םסק אמ ןארדפ
 . .:הדב תכרב תסיראָנ דהשו
 דיאמרפימ רמָא ארת תיאדכ הֹוהְי זורמא
 ספ ירַוֲא אנב אר םאכחאו ץיארפ ןיא הכ
 דוכ ןאנ ימאמתבו לד ימאמתב אר אהנָא
 הָוהיב ורמא :רוָא אָנב התשאד האננ
 .הכניאו תסא ות יאדכ הכ ידומנ  רארקַא

 ץיארפו דומנ יהאוכ ךולס וא יאה קירטב
 ןאוָא התשאד האננ ארוא םאכחַאו רמאוַאו
 תב זורמא דנואדכו :דינש יהאוכ ארוא
 וא ץאכ םוק ות הכ תסַא הדרכ הארקַא
 אתו תסַא הדאד הדעו ותב הכנאננ יתסה
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 עימנ זַא םארכַאו םאנו שיאתס רד ארת

 דנאדרנ דנלב תסַא התכאס הכ ייאה תַמא
 . ישאב סדקמ םוק תיאדכ הֹוהְי יארב אתו
 .- :תסַא הדאד הדעו הכנאנְנ
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 אסרת זב. הינתת רפס אי םירבר

 אובת =

 וכ באב

 א הדומרֿפ רמָא אר םוק לארשי ךיאשמו השמו
 זורמא ןמ הכ אר ירמאוַא ומאמת 'דנתפנ
 : דיראד : האננ | םיאמרפימ = רמָא אמשב
 הֹוחי הכ ינמזב. ןררו וא הכ יחר הפ
 יאה גנס דוכ יארב דינפ רובע דהדימ ותב תיאדכ
 23 האב אר אהנא הדרכ אפיהב וב

 :ןיא תאמלכ ימאמת אהנָא רבו :לאמב
 יאמנ רובע הכ ימאננה סױנב אר תעירש
 דהדומ רתב תואדכ הוהי הב תמש אה
 .תסיראַנ ההשו רישב הכ ינימז :יוש לכאד
 הדעו ותב תנארדפ יאדכ הוהי הכנאננ

 ןיא ידומנ רובע ןַּררי זָא ןונו :תסַא הדאד

 םיאמרפימ רמַא אמשב זורמא הכ אראה ננס
 אב אר אהנָא הדרכ אפ רב לבע הוב רד
 ה הָוהי יארב יחבדמ אָננֲא הדו :לאמב ג
 דשאב אה גנס זַא חבדמו ןכ אנב תואדכ
 חבדמ :רבמ ראכב אהנָא רב .ןינהַא תלָאו
 -אנ יאה ננס וא אר וכ יאהב הו
 יארב ינתכוס יאה ינאברקו ןכ אנב הדישארה
 יתמאלס היאביו :ןארדגב ןָא רב תיאדכ הֹוהְי
 הֹוהָי הוצהבו רוכב אננַא כב הנרב הבנ
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 ןכ  .הונתת רפס אי םירבד בסרת
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 אובת

 : סיונב ןשור שכב ןֶא רב אר תעירש
 אר לארשי ימאמת הנהכ ןאיואלו הֶשמ ספ
 שומאכ לארׂשי יא 'דנתפנ הדרכ באטכ
 :ירש תיאדכ הֹוהְי םוק זורמא ונשבו שאב
 רמאוַאו ונשב אר תיאדכ הוהי זאוָא ספ
 רמָא ותב תרמא ןמ הכ ארוא ץיארֿפו
 | :רֶא אָנב םיאמרפימ
 הדומרפ רמַא אר םוק השמ זורנָא רדו

 = ינעו ןאניא דידרכ רובע ןְּרָי זַא ןונ :תֿפנ
 ןמנְבּו ףסויו רכשְשװ הָדּוהְּװ ױִלְו ןֹועמְׁש
 תַכרב אר םוק את דנתסיִאב םיִזְרּנ הוכ רב

 ןֵלּובְװ רֶׁשֲאְו דו ןֶבּואְר ינעי ןאניאו :דֹנַהְד
 את דנתסיאב לָבע הוכ רב ילָּתפנו דו
 לארשי ינב ןאדרמ עימנ םיולו :דננכ ןרֿפנ
 : דנג הדרכ באטכ דנלב זאוָאב אר
 או הדישארת תרוצ הכ יסכ דאב ןועלמ
 הכ רנראכ תסד תתעֶנַצ זַא הדש התכר
 כמו דואסב תסא הורכמ .דנואדכ דזנ

 דניוגב באוָנ רד םֹוק ימאמַתו דראד האננ

 :ןיִמָא
 הוב רדאמו רדפ אב הכיסכ דאב  ןעלמ

 = דנוונב םוק ימאמתו דיאמנ ראתפר תפכב
 א
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 נסרת וכ - הינתת רפס אי םירבד

 אובת

 אכ וכ :היאסמה דה הכיסב ראב ןועלמ

 : ןימָא דניוגב םוק ימאמתו דהד ריינה

 יהאר זא אר אניבאנ הכיסכ דאב ןועלמ
 : ןימָא דנונב םוק ימאמתו דזאס ףרחנמ

 הניבו םיתיו בירֿנ ירואד הכיסכ דאב ןועלמ
 :ןימָא דניונב םוק ימאמתו דזאס ףֵרחְנמ אר

 רתסבמה דוכ רדפ ןז אב הכיסכ דאב ןועלמ
 הדומנ ףשַכ אר דוכ רדפ ןמאד הכנונ דוש

 : ןימָא דניוגב םוק ימאמתו תסַא
 ימיאהב םסק רה אב הכיסכ דאב ןועלמ
 : ןימָא דנווגב םֹוק ימאמתו דבאוכב
 הָנ שיוכ רהאוכ אב הכ יסכ דאב ןועלמ
 שױוכ רהאמ רתכד הת דגכ-,רדפ רפה
 : ןימָא דנונב םֹוק ימאמתו דבאוכב

 דבאוכב דוכ ןז רדאמ אב הכיסכ דאב ןועלמ
 : ןימָא דניונב םוק יִמאמתו
 רד אר דוכ היאסמה הכיסכ דאב ןועלמ
 : ןימָא דניוגב םוק ימאמתו דנזב ינאהנפ

 וכ את דריג הושר הכיסכ דאב 'ןועלמ
 דניוגב םֹוק ימאמתװ דוש התכיר יהאנניב
 : ןימָא
 אר תעירש ןיא תאמלכ הכ יסכ דאב ןועלמ
 דרואיב אָנֹב אר אהנָא את דיאמננ תאבְתֶא

 :ןימָא דניוגב םֹוק ימאמתו
663 

 וי

=| 

U א 

 ב נע

 ג ו



 חכ הינתה רפס אי םירבד דסרת
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 אובת

 | חכ באב

 תקדב אר דוכ יאדכ הֹוהְי ןאוָא רַנֲאו
 רךמאוא ימאמת הדש ראשוה את יונְׁשְב
 םיאמרפימ רמָא ותב זורמא ןמ הכ ארוא

 רב ארת תיאדכ הוהי האננָא ירוָא אנב
 :דינאדרג דהאוכ דנלב ןאהְנ יאה תַמֹא עימג
 דיסר דהאוכ ותב אה תַכרַב ןיא ימאמתו

 הֹוהְי זאוָא רנא תפאי רַד דהאוכ אתו

 רדו ךראבמ רהש רד :יונְׁשַב אר דוכ יאדכ

 ות ןטב הנימ :דוב יהאוכ ךראבמ ארחצ

 ואנ יאה הגנב תמָיאהב הוימו ות ןימז הוימו

 וה דנראוב  ךראבמ ות הלנ יאה הרבו
 :דוב דהאוכ ךראבמ ות רךימכ ףרטו דס

 תַנַתְמַר ןוריב תקוו דראבמ תַנדַמֶא רד תקו
 אר תנאנמשד דנואדכו :דוב יהאוכ ךראבמ

 ות רוצה וַא דניאמנימ תמואקמ ות אב הכ

 ות רַב האר ךי זַא תכאס דהאוכ םזהנמ
 דנהאוכ ות שיפ האר תפח זַאו דַמָא דנהאוכ
 רהבו ות יאה ראבנא רד דנאדכ :תכירג"

 רה רב ינכימ זארד ןַאב אר דוכ תסד הנ

 כי רגב רד :ארתו :דומרפ דהאוכ :תכרב

 דהאוכ ךראבמ דהדימ ותב תיאדכ היה
 אר דוכ יאדכ הֶָוהְי רַמאוַא רגַאו :תכאס
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 דסרת חכ | הינתת רפס אי םירבד

 אובת
 ייאמנ ךולפ וא יאה קירט רדו יראד האננ
 דהאוכ סדקמ םֹוק דופ יארְב ארת דנואדכ
 :תסַא הדרוכ ססק ות יארְב הכנאנְנ דינאדרג
 םאנ הכ דיד דנהאוכ ןימז יאה תמא עימנו

 ות זַאו תסַא הדש הדנאוכ ות רב דנואדכ
 * הוימ רד : ארת :דנואדכו< : דוסרת = הנהאוב

 רד תנימז לוצחמו תמיאהב ַהְרַמִּתו :תַנֶטַב
 דרוכ םסק תנארדפ יארְב דנואדכ הכ ינימז
 י דנואדכו : דוזפַא דהאוכ ייוכינב דהדב ותב הכ

 ות יארב אר ןאמסָא ינעי דוכ וכינ :ָהניזכ .
 רד ארת ןץמז ןאראב את דושנ דחאוכ
 לאמעַא עימנ רד ארתו דנאראבב שמסומ
 < ץרק ראיסב יאה תמאבו דזאס ךראבמ תתסד
 דנואדכו :תֿפרְנ יהאוכנ ץרק ותו דאד יהאוכ
 יהאוכ דנלבו םד הנ תכאס דהאוכ רס ארת
 יאדכ הָוהי רמאוַא רנַא תספ הנ טקפ דוב
 םיאמרפימ רמָא ותב זורמא ןמ הכ אר דוכ
 :ירוָא אנב התשאד האננ אר אהנָאו יונשב

 * רמָא ותב הרמא :ןמ הכ ינאנכס המה זַאו
 את ינכנ למ ףַנ אי תסאר ףרטב םנכימ
 תדאבע אר אהנָא הדומנ ױֵרְיַפ אר רִיַג ןאיאדכ
 : | : ינכ;

 וט יונשנ אר דוכ יאדכ הְוהי זאוָא רנַא אמַאו
 ארוא ץיארפו רַמאוַא המק הרש ראישוה את
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 תכ הינתת רפס אי םירבד וסרת

 אובת
 ירוָא אנב םיאמרפימ רמַא ותב זורמא ןמ הכ
 דיסר דהאוכ ותב אה*תנעל ןיא עימָנ האננָא

 ןעלמ רהש רד :תפאי רד דהאוכ ארתו
 ףרשו דבק :דוב יהאוכ ןועלמ ארחצ רי"
 ות ןטב המ :דוב דהאוכ ןועלמ ות ךימָכ "

 יאה הרבו ןאג יאה הֶנַבו ות ןימז הומו
 תנדמָא רד תקו :דוב דהאוכ ןועלמ ות הלנַײ
 :דוב יהאוב ןועלמ תנתֿפר ןוריב תקונ ןועלמ -
 ןדומנ למע יארב אר דוכ תסד הָנרַהבו כ

 בארטצַאו תנעל ות רב דנואדכ ינכימ זארד
 דאלַה ידוזב את דאתסרפ דהאוכ שנורסו
 אהנָאב הכ תיאה ראכ ידב בבסב יוש דובאנו

 33 אר אכו דנואדכ :יהדרכ ךרת ארמ איט
 הכ ינימז זַא ארת את תכאס דהאוכ קצלמ
 :דזאס ךאלַה יושימ לכאד ןָאב שפרצת יארב
 תרארחו באהַתְלֶאו בַתו לס אב ארת דנואדכו
 ארתו דז דהאוכ ןאקריו םומס ךאבו רישמשו
 ךלפו :יוש ךאלַה את דומנ דנהאוכ בקאעת
 דש דהאוכ סמ תסַא ות רס יאלאב הכ ות
 ןאראב דנואדכו :ןהֶא תסַא ות ריז הכ ינימזו
 |  זא הכ תבאס דהאוכ ראבנו דרנ אר תנימז
 | יש ךאלה את דוש לזאנ ות רַב ןאמְסֶא

 |  םִזהְנִמ תנאנמשד יור שיפ ארת דנואדכו הכ
 ןוריב ןאשיא רב האר ךי זַא תכאס דהאוכ
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 זסרת תכ הינתת רפס אי םירבד

 אובח
 ןאשיא רוצח זַא האר תֿפַה זאו תפר יהאוכ
 ןאהנ ךלאממ ימאמת רדו תכירנ יהאוכ
 פ יארֶב אמש ןדבו :דאתפא יהאוכ םטאלתב
 ךארוכ ןימז םיאהבו אוה ןאגדנרפ המה

 דהאוכנ רוד אר אהנָא סכָעהו דוב דהאוכ
 = ארכו = רצמ לבנדכב ארת רתאבכ 25
 תפאי ינאותנ אפש ןָאזַא ות הכ ישראכו ברנו

 יננאוידב ארת דנואדכ :תכאס דהאוכ אלתבמ
 :תכאס דהאוכ אלתבמ לד ינאשירפו ייאניבאנו
 יכיראת רד הכירוכ לתמ רהט תקו רדו
 רדו תפר יהאוכ האר הנארוכ דיאמנ סמל
 הכלב דש יהאוכנ כאימאכ דוכ יאה האר
 הדש תראנו םולטמ תיאה חור ימאמת רד
 : דוב דהאוכנ יהדנַהְד תאננו דוב יהאוב

 לוא אב ירנידו דרכ יהאוכ ידזמאנ אר
 רדו דרכ יהאוכ אנב יהנאכ דיבאוכ דהאוכ

 יהאוכ סרֿנ ינאתסבכאת דש= יהאוכנ ןכאס ןָא

 תואג :דרוכ יהאוכנ אר שא הוימוי דומנ
 דרוכ יהאוכנ ןָא זַאו דש התשכ תרטנ רד
 זאבו דוש הדרב תֶראנב ות יור שיפ תנאלא
 תנמשדב ות דנפסונ דמָא דהאוכנ ות תסדב
 דהאוכנ יהדננאהר ות יארבו דושימ הדאד
 + הדאד רניד תמאב תנארתכדו ןארספ :דוב

 ןאשיא יוזרָא זַא התסירננ תנאמשְנו דנושימ
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 חכ | הינתת רפס אי םירבד חסרת
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 [ דרב. והאוכנ ..ןיהדת תיוב אר .ןתשיוב : ןכיל =
 ה :דש דהאוכ התכיר סראנ ות ןותַז אריז

 אובת

  תסד רדו דש דַהאוכ הדיהאכ זור ימאמת
 קו הנמ :דוב ידדחאוכנ  יהוק = גיה ות ג

 דנהאוכ .יהתכאנשנ הכ יתמא ארת תקשמו
 הדש התפוכו םולטמ טקפ השימהו דרוכ
 םכ ראה הנ וא הכ :ידחב :דוב יהאוכ
 < דנואדכ :דש יהאוכ הנאניד דניבימ תַמשַנ
 קרפ את אפ ףכ זַאו אה קאסו אה ונאז
 ינאותנ אפש ןָא זַא הכ דב לבנדב ארת רס
 : ארת דנואדכ :תכאס דהאוכ אלַתְבֹמ תפאי
 ייאמנימ בצנ דוכ רב הכ אר יהאשדאפו
 דיא התכאנשנ תנארדפו ות הכ יתמא יוסב
 זא אר ריג ןאיאדכ אננָא רדו דרב דהאוכ
 ווב ירדו :דרכ יהאוכ תדאבע נסו בג
 אר אמש דנאדכ הכ ייאה תמא ימאממ

 .הירבסו לתמו תרבע דרב דחאוכ אננָאב
 יהאוכ הערזמב ראיסב סכת :דש יהאוכ
 22 הכנונ דרכ..יחאוכ עמנ יכדנַאו דרב
 סְרנ אה ןאתסכאת :דרוכ דהאוכ ארנָא
 אמא דרכ יהאוכ אר אהנָא תמדכ הדומנ
 יהאוכנ אר רוננַאו דישונ יהאוכנ אר בארש

 שרה ;דרוב דהאוכ אְרנַא םרכ ארז דינ
 דוב דהאוכ ןותיז ןאתכרד תדורח ימאמת רד
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 טסרת חכ | הינתת רפס אי םירבד

 אובת | 7
 יפ ות ןאזַא ןכיל דרָנָא יחאוכ ןארתכדו ןארספ
 : תפר דנהאוכ יריסַאב הכנוג דוב דנהאוכנ
 יט ךלמ אר תנימז לוצחמו תנאתכרד ימאמת
 = נאימ רד הכ יביכנ :דרנא דהאוב ףרשמב
 התשארֿפַא רבו עיפר תיאהנב ות רב תסַא ות
 יהאוכ לזנתמו תספ תיאהנב ותו דש דהאוכ
 + ואב ותו דאד דהאוכ ?רק ותב וא :ךחהג
 ותו דוב דהאוכ רַס וא דאד יהאוכנ ץרק
 המ ותב אה תנעל ןיא עימנו :דּוב יהאוכ םד
 דהאוכ הדומנ בקאעַת אדתו דיסר דהאוב
 הכ תהננא זַא יוש ךאלה את תֿפאי רד
 רמאוַא את ידאדנ שונ אר תיאדכ הֹוהְי לוק
 דוב הדומרֿפ רמַא ותב הכ אר יציארפו
 דבַאב את ארת תַײרדו ארתו :יראד האננ
 מהכ תהנניא זַא :דוב דהאוכ תפנשו תֶיָא
 לד ישוכו ינאמדאשב אר דוכ יאדכ הוה
 ספ :ידומננ תדאכע זיִנ המה ינאוארֿפ יארב
 דהאוכ ות רב דנואדכ הכ אר תנאנמשד
 גאיִתְחַאו יננהרבו יננשתו יננסרנ רד דאתסרפ
 רב ןינהֶא וו דומנ יהאוכ תמדכ זינ המה
 :דזאס ךאלה ארת את תשאדג דהאוכ תנדרג
 = יתמא ןימז יאצקַא זַא ינעו רוד זַא דנואדכו
 -דהאוכ ות רב דרפימ באקע לתמ הכ אר
 : דימהפ יהאוכנ אר שנאבז הכ יתמא דרוָא
 669 א < ו-1.
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 אובת
 האננ אר ןאריפ ףרט הכ תרוצ ביהמ יתמא

 ניאתנו :דיאמננ םחרת ןאנאוְנ רבו דראדנ
 ךאלה את דרוכב אר תנימז לוצחמו םיאהב
 יאהנבו ןנורו הרשו הלג זנ ות יארבו יוש
 דראדננ יקאב אר דנֿפסונ יאה הרבו ואנ
 ומאמת רד ארתו :דזאס ךאלה ארת את
 יאה ראויד את דנכ הרצאהמ תיאהזאורד |

4» is 

 הנ

 רה יראד לכות אהנַא רב הכ ןיצהו דב
 ימאמת רד ארתו דנש םדהנמ תנימז ימאמת
 ו הכ ינכמז ימאמת רד תואהזאורד
 ;דומנ דהאוכ הרצאחמ דהדימ ותב תיאדכ
 תנארתכדו ןארספ תשונ ינעי דוכ ןטב הנימו

 הרצאחמ רד דהדימ ותב תיאדכ הֹוהְי הכ אר
 דנהאוכ ןובז ןאב ארת תנאנמשד הכ יננתו
 3 7 .הכ .ידרמ .:דרוכ יהאוכ תכאס
 רב שמשנ תסַא םענתמ ראיסבו םרנ אמש
 הקשה שהכ שונא סה ןח דוכ רדארב
 | דחאוכ דב דננאמימ יקאב הכ שנאדנזרפ
 תשוג זַא ןאשיא זַא ידחַאב הכ ידחב :דוב

 ארי דאד דהאוכנ דרנכימ הכ דוכ ןארספ
 ארת תנאנמשד הכ יוגנתו הרצאחמ רד הכ

 הנ הנואכ ןובז ןֶאב תיאהזאורד יפאמת רד =

 רד הכ ינח :דנאמ דהאוכנ יקאב וא יארב יונ
 ַבבסב הכ תסַא םענתמו ךזאנ אמש ןאיִמ
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 אערת הכ -הטהה הפס יי . םיחבה
 | אובת

 ףכ הכ : דרכימנ : תארנ הכ .וכזאנו םעמה
 רב וא םשְנ דראדגב ןימזב אר דוב יאפ
 דב שיוכ רתכדו רספו דוב שונָא סד רהוש
 ןאימ וא הכ והמישמ רבו :ב האוב

 דיאזב הכ ידאלוא רבו דִיֶא רד וא יאה יאפ
 זינ המה גאיתחא בבסב אר אהנָא הכ ארי
 רד תנאנמשד הכ | ייגנתו הרצאהמ רד
 ינאהנפב דנזאס ןובז ארת ןָאב תיאהזאורד
 ימאמח ןדומנ .למעב רנַא :דרוכ דהאוב
 בותכמ באתכ ןיא רד הכ תעירש ןיא תאמלכ
 ביהמו .דיִנמ םאנ ןיא זאו יושָנ ראישוה תסא
 דנואדכ האננָא :יסרַתַנ תיאדכ הוה ינעי
 דהאוכ בינע ארת דאלוא יאיאלבו ות יאיאלב
 יאה ץרמו ןמזמו םיטע יאיאלב ינעי תכאס
 ס אר רצמ יאה יראמיב ימאמתו :ןמזמו תכס

 דהאוכ זאב ות רב ידיסרתימ אהנָא וא הב
 = ץרמ המה ינו :היפסג דהאוב ותת דוא
 יא ראמוט רד הכ יאיאלב המהו אה
 רַב דנואדכ אר אהנָא תסינ בותכמ תעירש
 :יוש ךאלה את דינאדרג דהאוכ ילותסמ ות
 לֶּתַמ הכנַא סִנערַב דנאמ דיהאוכ לילק הורנו
 זאוַא הכ אריז דידוב ריתכ ןאמסָא ןאנראתס
 דושימ עקאוו :דידינשנ אר דוב ואדב הוה
 את דומנ ידאש אמש רַב דנואדכ הכנאנג
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 אובת

 דיאזפיב אר אמש הדרכ ןאסחא אמשב

  דומְנ דהאוכ ידאש אמש רב דנואדכ ןיננמה

 השירו דנאדרנ דובאנו ךאלה אר אמש את

 -ןֶא רד שפרַצִת יארְב הכ ינימז זא אמש
 דנואדכו :דש דהאוכ הדנכ דיושימ לכאד
 ןימז ןארכ זא אה תמא עימנ ןאימ רד ארה
 אנְנָא רדו דזאס הדנכארפ שרניד ןארכ את
 תנארדפו ות הכ גנסו בוָנ זַא אר רג ןאיאדב
 רדו :דרכ יהאוכ תדאבע דיא התכאנשנ
 תפאו יהאוכנ תחארתסא אה תמא ןיא ןאימ

 רו דוב דהאוכנ ימארָא תיאפ ףכ יארבו
 םשנ יגדיהאכו ןאזרל לַדי ארת הְוהְי אָננָא
 שיפ ות ןאנ :דאד דהאוכ ןאָג ינדְרמְזפו
 ךאנסרת זורו בשו דוב דהאוכ קלעמ תיור
 :תשאד יהאוכנ ןאנימְטַא דוכ ןאָנב הדש
 דובימ םאש הכשאכ תפנ יחאוכ ןאדאדמאב
 .דובימ חבצ הכשאכ תֿפנ יהאוכ ןאהאנ םאשו

 דיסרת יהאוכ ןָאב הכ תלה סרת בבסב
 דנואדכו :דיד יהאוכ הכ תַמָשָג תיאֹור בבסבו
 ותב הכ יהאר וא אה יתשכ רד ארת
 זאב רַצְמב דיד יהאוכנ רניד ארנָא םתפנ
 ןאנמשדב אַננָא רד אר  דוכו דרוָא דהאוכ
 תבורפ דיהאוכ יזנָכֹו ימאלג יארב שיוכ
 | : דוב דהאוכנ .ירתשמו
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 אנניאב ןונו :םתסה אמש ואדב הֶוהְי ןמ הכ =

 גערת טכ הינתת רפס אי םירבד

 אובת

 .- טכ באב

 א רד דנואדכ הכ ידהע תאמלכ תסא ןיא
 ינב אב הכ דומרפ רמא הָשמב בָאֹומ ןימז
 :ןאשיא אב הכ דהע ןָא יאוס דדנבב לארשי
 | ;דוב: התסב :בכה חד

 הדרכ באטכ אר לארׂשי ימאמת השמו
 רַצמ ןימז רד דנואדכ הננָארה תֿפנ ןאשיאב
 שנימז ימאמתו שנאנדנב עימנו ןושרֿפ אב
 יאה = הבנת :דיא ההיד אמש ידומנ למע
 תאזנעמ ןָאו תאיִאו דיד ות ןאמשנ הכ םיטע
 .דנאדב הכ אר ילד  דנואדכ אמא :םישע
 אר :ייאה שונו דיניב הב הב אר ינאמשנו
 : תסֶא הדאדנ אמשב זורמא את .דוונשְב הב
 ה ירבָהַר ןאבאיב רַד לאס להָנ יאר אמש
 שפכו דידרגנ סֶרדנמ אמש סאבל הכ םדומנ
 הדרוכנ ןאנ :דשנ הראפ אמש יאפ רד אה
 דינאדב את דיא .הדישוננ תארבסמו: בארשו

 ןצ

 \צ

4 

2-2 

- 

 ןָשְּב - ךלמ גֹועו ןוּבָשָח-ּךלמ ןחיס דידיסר
 :דנַדמָא ןוריב ננג יארב אמש הלבאקמב
 ח אר ןאשיא ןימזו :םיתכאס בולגמ אר אהנָאו
 השנמ טבס ףצנו ןאירנו ןאינבוארב התפרנ
 9 אר דהע ןיא תאמלכ ספ :םידאד תיִיכְלְמב
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 טכ הינתת רפס אי םירבד וערת

 םיבצנ
 הגהה רד את דירנָא אנב התשאד האננ
 | : דיוש באימאכ דינכ

 ל ה

RR 

 : ו

2 =D מ 

 .דוכ יאדכ הָוהְי ךוצחב אמש עימנ זורמא
 אמש טאבסַאו אמש יאסַאֹור ינעי דירצאח

 ןאדרמ עימנו אמש ןארַוְרַסְו אמש ךיאשמו
 רד הכ יבירגו אמש ןאנזו לאֿפטַאו : לארשי *

 את ןאנכש םיה זַא תסַא אמש יודרא ןאימ
 קמ ףהע רד את :אמש ןאשכ- בָא *

 זורמא תיאדכ הֹוהי הכ וא דננֹוסו תיאדכ
 את :יוש לכאד דזאסימ ראותסא ות אב
 האהק .רב ימוק דוכ יארב .זורמא את
 ותב הכנאנג דשאב ות יאדכ ואו דראד
 םָהָרְבֲא תנארַדַפ יארב הכנאנְנו תסַא התפנ

- 

sa 
. 

 | ןיא ןמו :תסַא הדרוכ םסק בוקע קחציו יי
 . רא|תסא אהנת אמש אב אר םסק ןיאו דהע

 |  ןזרמא הכ ינאנָא אב הכלַב :םִיאמָנ ימנ וט
 |. אנא רד אמ יאדכ היהי ךוצחב אמ אב
 < רֶד תרמא הכ ינאנָא אב םַהו דנרצאה

 = אמש ארז :דנתסינ רצאח אמ אב אננוא =
 | תתכס רצמ ןימז רד הנונג הכ דינאדימ
 |  הכיאה תמא ןאימ זַא הננװ םיתשאד

 = נאה תבו תאסאנְרו :םיתשדג דידומנ רובע י
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 הערת טכ הינתת .רפס אי םירבד
 םיבצנ

 הכ אלטו הרקנו ננסו בוָג זַא אר ןאשיא
 = ןאיִמ רד את :דידיד דוב ןאשיא ןאימ רד
 יטבס אי הליבק אי ןז אי דְרַמ אמש
 אמ יאדכ הֹוהְי זא חרמא שלד הכ דשאבנ
 ףיאוט ןיא ןאיאדכו דורב התשג ףרחנמ
 אמש ןאימ רד אדאבמ דיאמנ תדאכע אר
 ראב ןיתְנַסֿפַאו לשנה הכ דשאב יהשיר
 5 אר תנעל ןיא ןאנכס ןוָג אדאבמו :דֵרוָא
 הדאד יתַכרָב אר ןתשיוכ שלד רד דָונשּב
 םיאמנימ ךולס דוכ לד יתָכס רד דננרה דונ
 ךאלה סה אב אר  הנשְתו באריס את
 כ דנואדכ :דוב דהאוכ יתמאקס ארמ םואפ
 תקו ןָא רד הכלב דיױרמָא דהאוכנ ארוא
 = ןאשֿפַא-דוד ץכשנַא רב דנואדכ תריו םשכ
 יא רד הכ יתנעל ימאמתו דש רדהאוכ
 דהאוכ לזאנ סכ ךא רב תסַא בותכמ באתכ
 :ןאמסַא ריז זַא ארוא םאנ דנואדכו דש

 א זַא ארוא דנואדכו :תכאס דהאוכ ותַמ
 דהאוכ אדָנ ידב יארב לארשי טאבסַא עימנ
 הכ ידרע יאה תנעל עימנ קפאומ תכאס
 :תסא בותכמ תערש ראמוט ןץא רד
 כ דַעַּב הכ אמש ןאדנזרפ ינעו הדנוא הקבטו

 הכ ינאבירו תסאכרב דנהאוכ אמש וֵא
 ימאננה תֿפנ דנהאוכ דניָאמ רוד ןימז וַא
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 [- םיבצנ
 |  הכ אריאה יראמיבו ןימז ןיא יאיאלב הכ
 ןימז ימאמתו : דנניב דנאסרימ ןָאב דנואדב
 הנ הדש שתֶאו הרושו תירבָכ הכ ארנָא
 ניהו = דיורימ לצאח הנ = דושימ התשאכ
 = א לתמ \  דנבימנ = מג א רד הע
 דנואדכ הכ םיבצו הַמדַאו הרמעו םדס
 תכאס ןונזאָו אר אהנָא דוכ םשכו בצנ רד
 דנהאוכ אה תמא עימנ ספ :תסַא התשנ

 |  הדרכ ןנג מז ןיא אב דנואדכ אֹרָג תֿפנ
 | בבס הג זא םיטט םשָכ ןיא תדשו תסַא
 :תחנ .ןיא זַא תֿפנ  דנהאוכ האגנָא :תסַא
 הכ אר דוכ ןארדפ ואדכ הֹוהְי ךהע הכ
 אב רצמ ןימז זא ןאשיא ןדרוָא ןוריב תקוב
 םהפכו :דנדרכ .ךרת דוב התסב ןאשיא

 אהנָאב הדומנ תדאבע אר רג ןאיאדכ
 . התכאנשנ הכ אר ינאיאדכ דנדרכ הדנס
 ספ :דוב התכאסנ ןאשיא תמסקו דנדוב
 הדש התכורֿפַא ןימז ןיא רב דנואדכ םשכ
 = בותכמ באתכ ןיא רד הכ אר תנעל ימאמת
 | ןאשיא השיר דנואדכו :דרוָא ןָא רַב תסַא

 | ןאשיא ןימז זַא םיטע ץינו םשכו בצנב אר
 |  הרמא הכנאננ תכאדנַא רנד ןימזבו דנכ
 | | הוהי ןָא וַא יפכמ יאה יג :תסַא הרש
 |  ףשכמ יאה "ֶנ אמָאו תסַא אמ יאדכ
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 שרת ל טכ  הינתת רפס אי םירבד '
 םיבצנ

 את תסַא אמ ןאדנזרפו אמ ןָא זַא דבָאב את
 :םירוָא למעב אר תעירש יא תאמלכ עימנ

 ל באב
 א יתנעלו תכרב ינעי אה יָנ ןיא עימנ וויי
 . ץראע ות רב םתשאדנ גת וה שיפ נב
 הכיאה תמא עימָנ ןאיִמ רד אר אֹהנָאו דוש

 דנאר .דהאוכ | אָננָאב ארת תיאדכ הוהי
 ימאמת אב תנאדנזרפ אב ותו :ירוָא דאיִב
 תיאדכ הֹוהְי יוסב דוכ ןאָנ ימאמתו לד
 הֶננָא רַה קפאומ ארוא לוק הדומנ תשנזאב
 תעאטַא םיאמרפימ רמָא ותב :זורמא ןמ הכ
 .ארת יִריסַא תיאדכ הוהי האננָא :ואמנ
 דרכ דהאוכ :םתרת ות רב. .הדמאדרנהב

 תמא .עימָנ ןאימ זַא ארת הדרכ עונו
 הדנכארפ אָננָאב ארת תיאדכ הֹוהְי הכיאה
 ות ינְראוָא רַנָא :דומנ דהאוכ עמָנ תסַא הדרכ
 ארת תיאדכ הָוהְי דושב ןאמסָא ןארכ את
 אָננָא זַא ארתו דרכ דהאוכ עמנ אננָא וַא
 ה ינימזב ארת תיאדכ הֹוהֹװ :דרוַא דַהאוֿכ
 דרוָא דחאוכ דנדוב ןָא ךלאמ תנארדפ הכ
 ןאסחַא ות רבו דש יהאוכ ןָא ךלאמו
 דהאוכ תנארדפ וזַא רתשיב ארת הדומנ
 + תיירד לדו ות לד תנאדכ הוהח :הופא
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 םירבַב

 תיאדכ הָוהְי את תכאס דהאוכ ןותכמ ארת
 .תסוד דוכ ןאָנ ימאמתו לד ימאמתב אר
 עימנ תיאדכ הְוהיו :ינאמב הדנז התשאד
 תנאמצכ רבו ןאנמשד רַב אראר: תנעל ןיא
 :דינאדרנ דהאוכ לזאנ דנדְרזָא ארת הכ
 = תעאטא אר דנואדכ לוק הדומנ תשעאב ותו
 ןמ הכ ארוא רַמאוַא עימנו דרכ יחאוכ
 יהאוכ  אנב םיאמרפימ רמַא ותב זורמא

 ימאמת רד ארת תיאדכ הוהיו :דרוָא

 ניאתנו תנטב המ רדו תַתסַד לאמעַא
 דוזֿפַא דהאוכ ייוכינב תנימז לוצחמו תמיאהב
 ייוכינ יארב ות רב רניד ראב דנואדכ אריז
 ות ןארדפ רַב הכנאנג דרכ דחאוב ידאש
 אר דוכ יאדכ הְוהו זאוָא רַנָא :דומָנ ידאש
 הכ ארוא ץיארפו רמאוַא הדומְנ תעאטָא
 האגנ תסַא בותכמ תעירש ןיא ךאמוט רד
 ימאמת אב דוכ יאדכ הֹוהְי יוסבו יראד
 ;ייאמנ תשנזאב ןאָנ ימאמתו לד
 רמא ותב תזרמא ןמ הכ ימכח ןיא אריז

 ות זַאו תסינ לכשמ ות יארְב םיאמרפימ
 רונב את תסַא ןאמסָא רד הנ :תסינ רוד

 ,הררכ דשצ אמ יארב ןאמסָאב הב תסיב

 דנאונשב אמב ארנָאו דרנָאיב אמ ךזנ ארנָא

 הב אירד ףרט ןָא הנו :םירוָא למעב את
678 

2 % \ 



 טערת ל הינתת רפס אי םירבד
 םיבצנ

 אירד ףרט ןָאב אמ יארְב הכ תסיכ ייונב
 אמבו דַרוָאיִב אמ ךדזנ ארנָא הדרכ רובע

 * ןיא הכלב :םרוָא למעב את  דַנאונשב
 ןאהד רדו תסַא ות ךידזנ ראיסב םאלכ
 :ירוָא אנב ארנָא את תסַא ות לדו
 וש אר ידבו תומו וכינו תאיח חרמא ןיבב

 .מ זורמא ןמ הכנונ :םתשאדנ ות יור שיפ
 דוכ יאדכ הֹוהְי הכ םיאמרפימ רמָא ארת
 ראתפר וא יאה קירט רדו יראדב תסוד אר
 האנָנ ארוא םאכחַאו ץיארפו רמאוַאו ייאמנ
 אתו יוש .הדופַא הדנאמ הד אח יראד
 יארב הכ. ינימז רד  .ארת = תיארב הת
 :דהד תכרב ױשימ לכאד ןָאב שפרצת
 " ייאמננ תעאטַאו דֶדרגרַב ות לד רנָא ןכיל
 תדאבעו הדְנְס אר רָיג ןאיאדכ הדש התפירפו
 " םַהְדִמ עאלטא אמשב זורמא ספ :ייאמנ
 ינימז .רדו דש דיהאוכ ךאלה הּתַבלַא הכ
 ןֶא רד את רדינכימ רובע ןכרי וא ₪
 דיהאוכנ לױט רמע דייאמנ ףרצת הדש לֿכאד
 < אמש רַב אר ןימזו ןאמסָא זורמא :תשאד

 תכרבו תומו תאיח הכ םֶרוָאמ דהאש

 תאיח ספ םתשאדנ ות יור שיפ אר תנעלו
 :ינאמב הדנז תתיירד אב ות את ןיזהב אר
 כיכאדב תסוד אר דכ יאנכ המשי א
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 אל :ל הינתת רֿפס אי םירבד פרת
 2 ךליו |

 . אריז יוש קצלמ וא אבו יונשב ארוא ןאוָאו כ
 | תסַא ות רשע זארדו ות תאיח וא הכ
 ₪ הנארדפ יארב דנואדכ הכ נמז רד את
 0 ארנָא הכ דרוכ םסק בוקעיו קחצװ םֶהְרְבַא
 2 :יוש ןכאס דַהְדב ןאשיאב

 פפפ

 אל באב
 .- ומאמתב אר ןאנכס  ןיא התפר הָשמו א

 זורמא ןמ תפנ ןאשיאבו :הרכ ןאיב לארשי
 :נורכ תקאט רנידו םתסַה הלאס תסיבו דצ
 הכ תסַא התפנ ןמב דנואדכו םראדנ לוכדו
 ואדכ הוה :דרכ יהאוכנ רובע ןּררִי ןיא זַא
 ₪ האו דרכ דהאוכ רובע ות רוצהב דוכ ות
 |  דהאוכ ךאלה ות .ךוצח זַא אראה תמא ןיא
 . | עשוהו ירוָא ףרצתב אר אהנָא את תכאס
 = הכנאננג דומנ דבאוכ רובע ות יור שיפ זינ

 | = ןוחיסב הכנאנָג דנואדכו :תסא התפג דנואדכ

 | | תכאס ךאלה הכ ןאירמַא האשדאפ וד גועו
 |  ראתֿפר זינ אהניאב דומָנ למע ןאשיא ןימזבו
 [ אר ןאשיא דנואדכ ןונ ספ :דרב דַהאב
 | ןאשיא אב אמש דנכ םילסת אמש תסדב
 | | םדומרפ רמא אמשב הב ימכה ימאמת קֿפאומ

 . ןאשיא זַאו דישאב רילדו יוק : דייאמנ ראתֿפרי:
| | 0 

 ןצ
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 ה



 -אפרת אל הינתה רפס אי םירבד

 ךליו |
 תיאדכ היהְי אריז דישאבמ ןאסארהו ןאסרת

 תשאדג דהאוכנאו ארתו דורימ ות אב דוכ
 : דומנ דהאוכנ ךרתו
 יימאמת רשנ רד הדנאוכ אר עשוהָי הָשמו
 ות ארז שאב רילדו יוס תפנ ואָב לארשי
 ןארדפ יארְב דנואדכ הכ ינימזב םֹוק ןיא אב

 לכאד דקדב ןאשיאב הכ דֶרוכ םסק ןאשיא
 םיסקת ןאשיא יארב ארנָא ותו דש יהאוכ

 ז דנָריִמ ות יור שיפ דוכ דנואדכו :דומנ יהאוכ

 דהאוכנאו ארתו דוב דהאוכ ות אב וא
 ןאסרמ ספ | דומנ דנאוכנ ךרתו תשאדנ
 :שאבמ ןאסארַהו
 פ יול ינבב ארנָא התשננ אר הרֹות ןיא השמו
 דנתשאדימרב אר דנואדכ דהע תובאת הכ הנהכ
 י ןאשיא הֵׁשֹמְו : דרפס לארשי ךיאשמ עימנבו
 רה רַכֶא רד הכ תפנ הדומרפ רמא אר

 רד ךאכפנא לאס ןייעמ תקו רד לאס תפל
 * את דנואיב לארשי עימנ וג :אה המיֿכ דע
 וא הכ ינאכמ רד ות יאדכ הוהי רוצחב

 אר הרות ןיא האגנָא דנוש רצאח דניזנרב

 :ןאוכב ןאשיא עמס רד לארׂשי עמינ .שיפ
 + ינאבירנו לאפטאו ןאנת ןאדרמ זא אר םוק
 את ןכ עמנ דנשאב ות יאהזאורד רד הכ

 אמש יאדכ הוהי זא התפאי םילעַתו .דנונשב
681 



 אל הינתת רפס אי םירבד בפרת

4s 
- 

1 

 עפ

4 
- 

- 

 ךליו
 הָרֹוּת ןיא ןאנכס עימנ ןדומְנ למעבו דנסרתב
 הכ ןאשיא ןארספ אתו :דנשאב ראישוה

 את דנבאי םילעתו דנונשב דנַא התסנאדנ
 שפרצת יארב הב ינימז רב אמש הכ ימאדאמ
 הָוהְי זַא דישאב הדנז דינכימ רובע ןרהי זא
 | : דנסרתב אמש יאדכ
 ות -ןדרמ םאיא ךניא תפנ השמב דנואדכו
 המוכ רדו אמנ בלט אר עשּוהי תסא ךידזנ
 םיאמנ תַײצו ארוא את דיוש רצאח עאמַתְנֲא
 עאמתְנא ַהַמיִכ רד התפר עשוהיו השמ ספ

 רד הבא ןותס רד דנואדכו :דנדש רצאה
 הָמָיִכ רד רב רבא ןותסו דש רהאט המיּכ

 אב ךניא תֿפנ  השמב דנואדכו : דאתסיא

 רד התסאכרב םוק ןיאו יבאוכימ דוכ ןארדפ

 אָננָאב ןאשיא הכ ינימז הנאגיב ןאיאדכ ייפ
 דרכ דנהאוכ אנז דנורימ אהנָא ןאימ רד

 ןאשיא אב הכ אר ידהע הדרכ ךרת ארמו
 .םשכ ור ןַא רדו :תסכש דנהאוכ םתסב

 ךרת אר ןאשיא הדש לעתשמ ןאשיא רַב ןמ
 3 - ןאהנפ ןאשיא זא אר דוכ יורו דומנ םהאוכ

 יאה וננתו אה ידַבו דש דנהאוכ ףלת הדרכ
 3 הרד הכ ידחב דיסר דהאוכ ןאשיאב ראיסב

 | אמב אה דב ןיא איִא תפג דנהאוכ זור ןָא

 |  ןאמ רד אמ יאדכ הכ תַהְנניא וא דיסרנ
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 גפרת אל הינתת רפס אי םירבד
 | ךליו

  הדרב .הכ ידְב ימאמה .בבסבו :תסמי אמ
 ןמ דנא התשנרב רִיֿג ןאיאדכ וסב הכ דנַא

 ןאהנֿפ אר. רוכ חה התכלא הדיוא רד
 = יארב אר דורס ןיא ןָאלַא ספ :דרַכ םהאוכ
 םילעת לארשי ינבב ארנַא ותו דיסיונב דוב
 את ראדנב ןאשיא ןאהד רד ארנָא הדאד
 דהאש לארׂשי ינב רַב ןמ יארְּב דורס ןיא
 כ יארב הכ ינימזב אר ןאשיא ןוָנ ארז : דשאב
 רישב הכ םדוב הדרוכ םסק ןאשיא ןארדפ

 ןאשיא ןונו םשאב הדרוָא רד תסיראנ דהשו
 . דנשאב התשנ הברפו הדש ריסו הדרוכ
 התשנרב רָיַג ןאיאדכ וסב ןאשיא האננָא
 תנאהַא ארמו דומנ דנהאוכ תדאבע אר אהנָא

 ידב ןונו :תסכש דנהאוב ארמ דהע הדרכ
 הדש ץראע ןאשיא רַב ראיסב יאה יננתו אה
 יור שיפ דהאש לתמ דורס ןיא האננָא דשאב
 זַא הכ ארז דאד דהאוכ תדאהש ןאשיא
 דש דהאוכנ שומארפ ןאשיא תיירד ןאהד
 הרמא הכ זנ אר ןאשיא תאלאיכ אריז
 אר ןאשיא הכנָא זַא לבק םנאדימ דנראד
 רד םדרוכ םסק ןַא הראב רד הכ הממ
 ןאמה רד אר דורס ןיא השמ ספ :םרוָא
 עׁשֹוהװ :דאד םילעת לארשי ינבב התשונ זור
 שאב רילדו ױק תפג הדומנ תיצו אר ןּנְּב

683 

wu ה 

 שש .

uw 

sw uu 



 אל הינתת רפס אי םירבד דפרת

 כ

 ּפ 4

= 

> UU 

 | דליו
 כ יכממ אר לארשי רגב ות הב ארי
 | תכאס יהאוכ לֿכאד םדרוכ םסק ןאשיא יארב
 ןוג הכ דש עקאוו :דוב םהאוכ ות אב ןמו
 באתכ רד אר הָבֹות ןיא תאמלכ ןַתְׁשְוְנ הָשמ

 ינאױלב השמ =: דינאסר םאננאב 'אמאמת
  דנתשאדימרב אר דנואדכ דהע תובאת הכ
 דירינב אר הרות באתכ ןיא :תפנ הדרכ תיצו
 יאדכ הוהי ךהע תובאת יולהפ רד ארנָאו

 דהאש אמש יארב אננָא רד את דיראדנב דוכ |

 ל

 אמש יִׁשַּכ ןדרנו דרמת ןמ הכ ארז :דשאב
 אב הנה ןמ הכ רמא ךנא םנאדימ אר
 התכיננַא הנתפ דנואדכ רב םתסַה הדנז אמש
 :תאפנ זא דעב הדאיז הבתרמ דנג ספ דיא
 אר דוכ ןארָורְסו טאבסא ןיאשמ עימְנ :ןמ

 רד אר ןאנכפ ןיא את דינכ עמנ ןמ דמנ
 רב אר ןץימח ןאמסָאו םיוגב ןאשיא שונ

 רעב הכ םנאדימ אריז :םרינב דָהאש ןאשיא
 דסאפ לכלאב אר ןתשיוכ ןמ תאפו זַא
 .רמא אמשב הכ יקיט זא  הדינאדרג
 רַכֲא יאה הר רדו תשנרַב דיהאוכ םדומרפ
 =  הכ ארז דש דהאוכ ץראע אמש רב ידב
 "= דרכ דיהאוכ תסא דב דנואדכ רטנ רד הְננָא
 |[ אר דנואדכ .םשכ דוכ תסד לאשעא ואו
 | א .תאמלב חשמ ספ :דרוָא דיהאוב :ןאָנַיהב
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 הפרת - בל ' אל הינתה הפס אי םובד

 וניזאה
 לארשי תעאמנ ימאמת שונ רד אר דורס
 : תפנ "אמאמת

5-8 5 

 בל כאב
 א םיונב את רינב שוג ןאמסַא יא

 : דונָשְב אר םנאהד ןאנכס ןימזו
 : דיראב דהאוכ ןאראב לתמ ןמ םילעת
 תכיר דהאוכ םנבש לֶתִמ ןמ םאלכו
 הזאת הזבס רַב ןאראב יאהרטק לתמ.

 :תאתאבנ רב אה שראב לתמו
 ני דרכ םהאוכ אדנ אר הוהי םאנ הב אבו
 : דייאמנ ףצו תמטעב אראמ יאדכ
 : למאכ וא לאמעַאו תסַא הרכצ וא

 | תסַא ףאצנַא וא יאה קירט הַמַה אריז
 ארבמ םלט זַאו ןימַא יאדכ
 :וא תסַא תסארו לדאע
 וא ןאדנזרפ הדומנ דסאפ אר דוכ ןאשיא

 , דננאשיא בע הכלב דנתסינ
 :דנַא 'דרמתמו נכ הקבט
 .  דיהדמ תאפאכמ = ןינָנ אר דנואדכ איָא

 סיכח רינו קמחא םוק יא
 תסינ ות ךלאמו רדפ וא איָא
 : דומנ ראותסאו דירפָא ארת וא

 . JUD.-PERSצץ 5
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 בל הינתח רפס אי םירבד ופרת |

 וניזאה

 רְוָא דאיב אר םידק םאיִא י
 אמנ למאה רהדב רהד יאה לאס רד
 דזאס האנָא ארת את םסרפב דוכ ךרדפ וַא
 :דנָהְד עאלטַא ארת את שיוכ ךיאשמ וַאו
 אר  ןאשיא ביצנ אה תַמאָב יִלעַא תרַצַח ןונ
 | דאד
 תכאס רשתנמ אר םַדֶא ינבו
 דאד רארק אראה תמא דורח האננָא

 :לארשי ינב הראמש בסַח רב
 תסַא יו סוק הוהְי ךיצנ הכ אריז
 : תסוא תארימ הערק בוקעו
 תפאי ןארו ןימז רד ארוא
 :ךאנלוהו בארכ ןאבאיִב רדו
 תשאד רוטנמ הדרכ הטאחא ארוא
 :דומנ תטפאחמ דוב םשָג ךמדרַמ לָתַמ ארואו
 דהד תכרח אר דוכ ָהנאישָא הכ יבאקע לתמ
 דרינ ורפ אר דוכ יאה הָנֵבְו

 |[ אר אנא הדרכ ןהפ אר דוב יאה לאבו
 דראדרב
 ררכב ידוכ יאד רפ רב -אר אהנָאו
 דומנ ירבהר ארוא אהנת דנואדכ ןיננמה
 :רובנ ה אב הנ8בב יאדכ יהו
 .דרכ ראָנס ןימז יאה ידנלב רב ארוא
 דרוכב ןימז תאלוצחמ זַא את
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 זפרת בל | הינתת רֿפס אי .םירבד
 ונזאה |

 דיכמ את דאד ואב הרכצ זַא אר דהשו
 : אראכ ננס זַא אר ןנורו

 * הרב היפ אב אר ןאדנפסוג ךישו ןאָואנ הָרַכ
 | יאה

 אה זבו ןשְב סנָנ זא אראה וקו
 אר םדננ יאהדרנ היפו

 : ידישונ רוננַא ךיצע זַא בארשו

 סי רז דנל הדש הברפ ןורשי ןביל
 יהדש קאַנו דנמונתו הברפ ות

 ךרת דוב הדירפָא ארוא הכ אר ייאדכ ספ
 כ
 :ררמש ריקה אר דוכ תאננ הָרכַצו
 ומ דנדְרְוָא תרָינב ביר ןאיאדכב ארוא
 : דנדאד ׁשֵבנֹנ תאסאָנרְב ארוא םשכו

 ו דנדובנ ןח הכ ייאה ןיִד :יארב
 . 5 = דנדינארדנ
 דנדוב ה הכ ינאיאדכ יארב
 הדמָא דוב הזאת הכ דידנ ןאיאדאכ יארְב
 : דנדוב הדיסרַתנ אהנָא זַא ןאשיא ןארדפו
 = ודומננ אנתעַא דומנ דילות ארת הכ יהָרַכַצבו
 ;ידרכ שומארפ אר דוכ הדננירֿפָא יאדכו
 = תשאד הורכמ אר ןאשיא דיד ארניא הֹנהְי ןוָנ
 ל ארוא םשכ שנארתכדו ןארספ הכנוְנ
 | : דנדרַוָא
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 בל הינתת רפס אי םירבד הפרת

ss uw 

 4- כ

 .וניזאה
 דישופ םהאוכ ןאשיא זַא אר דוכ יור תפנ ספ

 דוב דהאוכ הָנ ןאשיא תכקאע הכ םניבב את

 רנַא שכ-ןדרנ ראיסב הקבט אריז

 : תסינ ןאשיא רד יתנאמַא הכ ינאדנזרפו
 דנדרוָא תרינב תסינ אדכ הָנְנֲאַב ארמ ןאשיא

 דנדינאדרג ךאנמשכ ארמ דוכ ליטאבָאְבו
 םהאוכ תרינב תסינ םוק הָננֲאָב אר ןאשיא ןמו
 ' דִרְוָא
 םהאוכ 7 אר ןאשיא לטאב תמאבו
 : תכאס
 הדש התכורֿפַא ןמ בצנ רד ישתַא אריז

 תסַא הדש רו-הלעש ןירַת ןיאפ היואה אחו
 | דנאזוסימ שלצאח אב אר וימזו
  :דז דהאוכ שָתֶא אראה הוכ סאסַאו
 'דרכ םהאוכ עמנ אר איאלַב ןאשיא רַב
 | ףרצ ןאשיא רב אמאמת אר הוכ יאק היתה
 :הומָנ םַהאוב
 בת שתֶא זַאו הדיהאכ יננסרנ זַא

 דנושימ ףלת ךלת ואבו זַאו
 םהאוכ ןאשיאב אר שוחֹו יאה ןאדנדו
 ה דאתסרפ
 : ןימז ןאנדנזכ רהז אב

 .ןורדנַא זַא תשהדו ןוריב זַא רישמש הב
 תכאס דַהאוֿכ דאלואיב אר ןאשיא
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 טפרת בל הינתת רפס אי םירבד
 וניזאה

 אר הזישוד םהו ןאוָנ םה

 ךאלַה דיפס - שיר אב אר  הראוכ - ריש
 :דרב רהאוכ
 ו םנכ הדנכארפ אר ןאשיא םתפנימ
 לָטאב םֹרְרַמ ןאיִמ זַא אר ןאשיא ךכדו

 6 : םזאס י
 מ םדיסרתימנ ןמשד הניכ זא רַנָא
 ןָא סכערַב ןאשיא ןאפלאכמ אדאבמ הכ
 דננכ רכפ

 הדש דנלב אמ תסַד דניונבו
 :תסא הדרכנ ארניא ַהַמַה הוה
 חי ריבדת - הדרכ- םנ םֹוק ןאשיא הכ אריז

 דנתסה
 : תסינ יתריצַב ןאשיא רדו
 מכ דנדימהֿפימ ארניא הדוב םיכח הכשאכ
 :דנדומנימ למאה דוכ תבקאע רדו
 ל דרכימ בקאעת אר ראזה רֿפנ ךי הנונָנ
 דנתכאסימ םזהנמ אר ראזה הד רפנ ודו
 התכורפנ אר ןאשיא ןאשיא הרכצ רנַא
 :דוב הדומננ םילסת אר ןאשיא דנואדכו
 א אמ הרכצ לתמ ןאשיא ָהֶרַכַצ הכ אריז
 תסינ

 :רנשאב םַכַת דוכ אמ ןאנמשד םַה הָנ רַנַא
 * תסַא םֹדְס יאה ֹומ זַא ןאשיא ןמ הכ אריז
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 בל הינתת רֿפס אי םירבד צרת
 וניזאה

 | < הרמע יאה ןאתסבאת זַאו
 תסָא לט יאה רוננַא ןאשיא יאה רוננַא
 :תסא ךלת ןאשיא יאהשוכו

 תסא אה רַדֹוַא ךהז ןאשיא בארש א

 - :יעפַא לַתאק ססו
 תסינ ןונכמ ןמ דמ ןיא איִא יי

 Ro :ינ םותכמ ןמ יאה הנאזכ רדו
 Ro תסַא ןמ ןאזַא אזנו םאקַתְנֲא הל

 | "05 דזמלב ןאשיא יאה יאפ הכ ימאננַה
 , תסָא ךידזנ ןאשיא תַבאלַה ור הכ ארי
 . , : דבאתשימ ןאשיא יאצקו

 | es ירואד אר דוכ םֹוק דנואדכ ארי +
 2 <" דומנ
 הרב דהאוכ תקפש שיוכ ןאגדנב רבו
 | הדש דובאנ ןאשיא תווק הכ דניבימ ןונ
 7%: תסינ יקאב דאזָא הנו םאלג הָג םכניהו
 דניאנכ ןאשיא ןאיאדכ תפנ דהאוכו
 ":דנתשאדימ דאמתעא ןָא רב הכ יהֵרַכצו

 = דנדרוכימ אר ןאשיא יאה ינאברק היפ הכ =
 = דנדישונימ אר ןַאשיא ינתכיר יאיאדה בארשו
 Cs דננכ דאדמַא אר אמש התסאכרב אהנָא
 : : דנשאב אנְלַמ אמש יארבו

 | םתְסַה וא דוכ ןמ הכ דיניבב ןָאלַא ש
 :תסינ ירניד יאדכ ןמ אבו
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 אצרת בל הינתת רפס אי םירבד
 וניזאה

 םנכימ הדנמ סנארימימ ןמ
 םהדימ אפשו םנכימ חורנמ

 : תסינ יהדננאהר ןמ תסד זַאו
 מ רביןאמפַאב אר: ךוכ תסח הצ אא

 סזארֿפַאימ
 הדנז - דאבָא לא דָבָא את ןמ הכ םיוגימו
 : םִתְסַה
 אמ םנכ זית אר דוכ קארב ךישמש רנַא
 סריג דוכ תסדב אר ץאצקו

 םהאוכ םאקַתָנָא דוכ ןאנמשד זַא האגנָא
 . דישכ
 :דינאסר םהאוכ תאפאכמ דוכ ןאמצכבו
 ג: םהאוכ תסמ וכ דא-יאר תכ לאה רה

 תכאס |
 דרוכ דהאוכ אר תשונ ןמ רךישמשו
 ןאריסַאו ןאנתשכ ןוכ זַא
 :ןמשד ןארורס יאסַאור אב
 יפ ינאמדאש זאוָא וא םוק אב אה תמא יא

 | דיהד
 \ | ה התֿפרג אר דוכ ןאגדנב ןוכ םאקתנא אריז

 הדישכ םאקתנַא . דוכ ןאנמשד זַאו
 הדומנ הראֿפכ שיוכ סוקו דוכ ןימז יארבו
 5 :תסַא
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 . פל הנתת רפס אי םירבד בצרת

 דמ

 | וניזאה
 אר דורס ןיא ןאנכס מאמת הדמָא הֶשמו

 ןונו .: ןונ-ןּב עשוהיו וא דינאסר םֹוק עמסב המ

 זמ -

 - מ

 ימאמתב ןאנכס ןיא המה ןתפנ זַא השמ

 דוכ לד תפנ ןאשיאב :דש 3ראפ לארשי
 אמשב הרמא ןמ הכ  ינאנכס המהב אר

 ןאדנזרפ את דיזאס לונשמ םהדימ תדאהש
 שקע הנכהכ הכ דיהד םכה יאר דוב
 :דנרוָא למעב אר הרות ןיא תאמלכ ימאמת
 תסינ לטאב רמָא אמש יארב ןיא הכ אריז
 רמַא ןיא הטסאובו תסַא אמש תאיח הכלב
 קב אמש הכ ינמו רד אר דוכ רשע
 ליוט דינכימ רובע אננָאב ןדרי זַא ׁשֿפרצַת
 | : תכאס דיהאוכ

 פאמפ אר השמ חור ןאמה רד רנואדכו
 נג רג םירבע הוכ ןיאב :תֿפנ הדרכ
 קר לבאקמ רד בָאֹומ ןימז דד הכ ֹובג
 ארנא ןמ הכ אר ןענכ ןימזו  יִארְב תסַא
 :ןכ הטחאלמ םהדימ תיכלמב לארשי ינבב
 הע האמ רב ךאכ הכ יהוכ רד ותו

 . תרדארב הכנאננ וש קחלמ רוכ םוקב הדרכ
 הקמ דוכ םוקבי דרמ רה הוכ רד ןרהַא
 0 .לארׂשי ינב ןאימ רד אמש הכ ארז :דש
 ₪ ןכב ןצ ןאבאוב רד שדק הבירמ בָא דזנ
 | נב ןאימ רד ארמ הכנוג דידומנ ריצקת
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 נינה גבל בל הינתה: רפס .אי :םירבד
 הכרבה תאזו -

 : שיפ אר ןימז ספ :דידרכנ סידקת לארׂשי
 הכ ינימזב אננַאב ןכק דד יהאופ דוכ ויה
 :דש יהאוכנ לכאד םהדימ לארשי ינבב

 פפפ

 גל באב

 א לבק אדכ דרמ השמ הכ יתכרב תסניאו
 : תפנ :הדאד תכרב לארשי ינבב שתאפו זַא .

 ןאשיא רַב ריעש זַאו 'דַמָא ונס זַא הוהו

 ' דידרנ ןאשכרד ןְראַפ לבנ זַאו * דומָנ עולט
 תסד .זאו ידמָא ןץסדקמ יאה רורכ אבו

 דידפ ןישתַא תעירש ןאשיא יארב וא תסאר
 ג * דראדימ תסוד אר דוכ םֹול הכיתסרדב : דַמָא
 דזנו * דנתסַה ות תסד רד שנאסרקמ עימנו
 םאלכ וא יכי רה 'התסשנ ות יאה יאפ
 יאמ יארב השמ :דנשימ דנמ הרהב וה
 תעאמנ תארימ הכ ידומרֿפ רמַא יתעירש
 הידוב האשדאפ ןּורשי רד ּואָו :תסַא בוקעי
 לארשי טאבסַא םוק יאסאור הכ ימאננה
 ידנאמב הדנז ןכּואב :דנדש עמנ םַה אב
 : דנשאבנ םָכ הראמש רד וא ןאדרמו דרימנו
 ייא יתֿפג הכ *הדּוהי הראב רד תסַא ןיאו
 ארואו 'ונשְב אר הדוהי ןאוָא דנואדכ
 יארב דוכ יאה תסדב 'ןאסְרב שדוכ סוקב
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 נל הינתת רפס אי םירבד דצרת
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 הכרבה תאזו
 ןואעמ שנאנמשד זַא ותו דנכימ גנג ןתשיוב
 5 : ישאבימ
 דזנ ות םיריאו םימת *תפנ יול הראב רדו
 הָפִמ רד ארוא הכ יתסַא ות סדקמ דרמ
 הָברֹמ בָא דונ וא אבו יידומנ ןאחתמַא
 רחאכו רדפ הראב רד הכ :ידרכ תעזאנמ
 *םא הדידנ אר ןאשיא הכ תֿפנ  דוכ
 דוכ ןארספו יתכאנְׁשנ אר דוכ ןארדארְבו
 האננ ארת םאלַכ הכ אריז 'תסנאדנ אר
 : דנדומנימ תשפאחמ ארת ךדהעו דנתשאדימ
 'דאד דנהאוכ םילעת בוקעיב ארת םאכחַא
 ות רוצחב רוכב * לארָשיִב ארת תעירשו
 רב ינתכוס יאה ינאברקו 'דרְוָא דנהאוכ
 תַכְרַב ארוא לאומַא דנואדכ יא :ות ַחֵבְדמ
 ' אמרפ לובק ארוא יאה תסד לאמעַאו ' הדב
 'ןכשב אר שנאנדננכ תמואקמ יאה רמכ

 : דנזכנרב רניד הכ ארוא ןאמצכ יאה רַמַכ
 המ רפארכ ביבח יתפנ ןמינב ראב .רדו

 ארוא הר ימאמת דושימ ןכאס ןמיא ו
 שיאה ףתַכ ןאימ רדו ידזאסימ רותסמ
 : : דושימ ןכאס
  דנואדכ זַא שנימז יתפנ ףסוי הראב רדו
 * םנבש זַאו ןאמסָא סיאפנ זַא 'דאב ךראבמ
 :תסַא םיקמ שרי רד הכ אה היל וַאו
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 הצרת גל הינתת רפס אי םסירבד
 | הכרבה תאזו |

 * סיאפנ זָאו יבאתֿפַא תאלוצחמ סיאֿפנ זַא
 רט יאה הוכ יאה רכפ וא :האמ תאתאבנ
 | = א :ינאדואָנ יאהְלִת סיאֿפנ זַאו 'םידק
 .חכ וא ידנמאצר זַאו יןָא ירפו ןימז סיאֿפנ
 ףסוי הס רב תכרב -* דוב ןכאס התוב רב
 ןארדארב זַא הכנָא רס קרפ רבו ידסרב
 תסכנ לתמ וא האָנ :דידרנ זאתממ דוכ
 ךאש לֶּתַמ שיאה ךאשו ידשאב שואנ הדאז
 אראה תמא אהנָא אב 'ישחו ואג יאה

 'חז דהאוכ ןימז יאצקַאב את 'אעימנ
 ראזָהו םיִרְפִא יאה ראזַה הד דננאניאו
 | : השנמ יאה
 ח רד ליבו יא .*תפנ -ןלובז הראב הו
 רכששי יא ותו 'שאב דאש תנתֿפר ןוריב

 הוכב אראה םוק :שיוכ יאה המיִכ רד
 ינאברק | אָננָא רד 'דומְנ דנהאוכ תועד

 אריז ידינארדג דנהאוכ אר תלאדע יאה
 *דיכמ דנהאוכ אר ארד ונאוארפ הכ

 | : אר גר יפכמ יאה הנאזכו
 כ הכנָא דאב ךראבתמ 'תפנ דָּנ הראב רדו
 הדאמ ךיש לתַמ ידנאדרנ עיסו אר דג
 : דרדימ זנ אר קרפו וזאבו 'דשאב ןכאס
 'דראד האגנ דוכ יארְב אר ןירתהב ּהֵצֲתו

 טוֿפחמ םכאהח ביצנ אָננָא רד הכ ארז
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 נל הינתת רפס אי םירבד וצרת

 ןע כ

 חכ

 ומכ

 הכרבה תאזו
 תלאדעו ידיַאמ םוק יאסַאור אבו 'תסָא
  אָנב לארשי אב אר שמאכחַאו דנואדכ
 : דרוָאימ
 | קא רש הנגב ןֶד יתפנ ןד .הראב רד
 | :דַהָנימ ןשָב וא הכ

 זַא יֵלָּתְפנ יא יתֿפנ יִלֶּתְפפ הראב רדו
 תכרב .ַאו 'ןש ריס  דנואדכ ידנמאצה
 ףרצתב אר בוננו בֵרָנמ * הדידרג ֹולממ וא
 | :רוָא
 ןאדנזרפ זַא רשֶא 'תֿפנ רשֶא הראב רדו
 לובקמ דוכ ןארדארב דזנו דוש ךראבמ
 ץלענ :דַרַב ורפ ןנהב אר דוכ יאפ הרש
 תיאה זור לּתַמו יתסַא ננֶרְבו ןַרֶא זַא ות
 ןורשי יא :דוב דהאוכ ות  תווק ןאנָנמה
 ₪ .דדמ יארּב הכ יתסינ יסכ :אדכ לתמ
 יאורבכ רדו 'דוש ראוס אה ןאמסָא רב

 ות ןַכְסקִמ ילזַא יאדכ :ךאלפַא רַב דוב
 ינאדואָנ יאה ואב ות ריז רו יתסַא
 גארכא ות רוצה זַא אר ןמשדו 'תסַא
 הד קארשי ספ :ןכ ךאלה דרנמ הררכ
 בוקעי המְשָנו ידש דהאוכ ןכאס תיינמַא
 הרשו הלג זַא רפ הכ ינימז רד יײאהנתב
 אשוכ :דזרימ סנבש ןָא ןאמסָאו 'דשאב
 = ןא ות ךננאמ תסיכ * לארשי יִא ות לאחב
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 זצרת דל גל הינתת רפס אי םירבד
 הכרבה אמ |

 'דיִא התפאי תאָנְנ דנואדכ זַא הכ ימוק
 ות האנ רישמשו ות תרצנ רפס וא הכ
 דש דנהאוכ ות עטמ תנאנמשדו ' תסָא

 יהאוכ לאמיאפ אר ןאשיא יאה ידנלב ותו
 :דומנ

 דל כאב

 א רב ובנ הוכב בָאומ תברע וא השמו

 רב תסָא וחַרָי לבאקמ רד הכ הָנספ הלק
 דַעְלְּג זַא אר ןימז ומאמַת דנואדכו דמָא
 ג ולתפנ ימאמתו :דאד ןאשנ ואב ןַּב את
 הָדּוהְי ןימז ימאמתו השנמו םרפַא ןימזו
 : ןאדימו אר בונו :יבֶרנמ יארד את אר
 תסַא ןאתסלכנ רהש הכ אר והרי הרד
 י תסַא ןיא תפנ ארו דנואדכו :רעצ את
 םסק בוקעיו קחצװ םֶהָרבַא יארב הכ ינימז

 םהאוכ ות תיַײדב ארניא הכ םתפג הדרוכ
 דוכ םשנב הכ םדאד תזאָנִא ארת דאד
 :דרַכ יהאוֿבנ רובע אָננָאב ןכיל יניבב ארנָא
 ה ןימזב אָננֶא רד דנואדכ הדנב השמ ספ
 יארואו :דרמ דנואדכ לוק בסח רב בָאומ
 רד רועפ תיִּב לבאקמ רד בָאֹומ ןימז רד
 את ארוא רבק ידחאו דרפ ןפד יתרה
 :תאפו ןונ השמו :תסַא התסנאדנ זורמא
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 דל | הינתת רפס אי םירבד  הצרת

- 

 א

 : הכרבה תאו
 שמש הנו תשאד לאס תסיבו דַצ תֿפאי
 .ם הב הרש םכ שתווקי הנ ראת

 יס בָאֹומ תברע רד הָשמ יאְרְב לארשי
 םתאמ יאה חור ספ דנתפרג םתאמ זור
 עשוהיו :תשנ ירפס השמ יארב ירג החונו

 הכנונ דוב ןלממ תמכה חור זַא ןֹוניִּב
 !הדאהנ וא רב אר דוכ יאה תסד השמ
 רבו דנדומנ תעאטַא ארוא לארשי ינבו דוב
 הדומרֿפ רמַא השמב דנואדכ הָננֶא בסח
 את השמ לתמ יאיִבָו :דנדרכ למע דוב
 יי הכ תסַא התסאוכנ רב לארשי רַד לאחב
 :דשאב התכאנש ורָבור ארוא דנואדכ

 . דנואדכ הכ יתאזנעמו תאיִא עימנ דד
 רד אר אהנָא את דאהסרֿפ ארוא

 : שנאנדנב עימנו ןוערפב רצמ ןימז
 רדו :דיאמנב שנימז ימאמתו

 עימנו ױק תסד ימאמת
 הכ םטע תביַה ןַא

 ףסנ רד השמה

 לארשי המה
 2: לומצ

 קזח .
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